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A Carne dos Deuses – Banda Scambo

Lembra dosretro-mutantes, dos proto-mutantes
Dos bio-mutantes cantados em momentos atrás
Os quais ainda são a linha esperada
A conduta marcada por atitudes de originalidade e paz
Mas desta vez vou falar de homens
Que por caminhos diferentes daqueles
Procuram também seus objetivos naturais
Também não se estabeleceram, não aceitaram
Não se encaixaram em perversas etiquetas sociais
Todos anormais, todos desqualificados
Castrados, desajustados, considerados um problema
Eles têm uma sensibilidade aflorada
Que os tolos não podem aceitar
Porque estão todos fora do esquema
Agora onde sou? Quem estou?
Pra quem só passa pela vida isso pode até parecer brincadeira
Mas não. Como eles, eu volto ao monte, volto à caverna
Sinto o bicho que sou se contorcendo em minha veia
Volto ao tudo para achar a resposta mais sensata
A carne dos Deuses em minha cara
Simplesmente
A carne dos Deuses em minha cara
Eu volto ao monte
A carne dos Deuses em minha cara
E assim eles me mostraram:
Passe dos limites da sua casa, da sua turma
Se comunique sem nenhum tipo de rótulo
Supere seus limites
Não se conforme com a informação
Busque, atreva, ultrapasse os muros impostos
Atravesse a linha do seu horizonte
Eleve seu espírito como um flash sem destino,
Em todas as direções
Supere seus limites de respiração, de força, de bicho
Como um macaco nu que luta incondicionalmente pela vida

Então, sinta mais
Abrace cada sentimento, seja ele qual for
Como se abraça a quem se ama
E quando precisar, chore
Onde estiver, chore
E um dia, dance... Um dia dance do jeito que você quiser
Sem dúvida as pessoas que dançam com verdade
São pessoas muito mais felizes
E por mais louco que possa parecer, não me ouça
Pois posso ser apenas mais um tijolo daquele muro que você quer
Passar
Simplesmente passar
Passar
Simplesmente passar
Simplesmente
A carne dos Deuses em minha cara
Eu volto ao monte
Eu volto ao monte

RESUMO

A presente dissertação aborda como temática os discursos sobre Educação Inclusiva. Trata-se
de uma análise dos discursos que fundamentam a Educação Inclusiva na atualidade. Para tal,
tem-se como lócus da pesquisa o município de Poções-BA. A fundamentação teórica se
concentra na Análise do Discurso (doravante, AD) de linha francesa e em autores da AD, tais
como: Michel Pêcheux, EniOrlandi, Claudine Haroche. Em AD, o dispositivo teórico e o
dispositivo analítico pressupõem que não há divisão entre teoria e análise; o processo de
análise e retorno à teoria é sempre contínuo e a descrição e a interpretação fazem parte dos
procedimentos do analista. Nesta pesquisa, algumas noções foram fundamentais para as
análises: discurso, memória discursiva, ideologia, arquivo e sujeito. Por meio de uma relação
entre essas noções-conceitos da AD é que as análises foram realizadas na tentativa de
responder a questão que rege essa pesquisa: Quais discursos fundamentam os novos discursos
sobre Educação Inclusiva? A partir deste ponto, o objetivo foi analisar quais discursos crivam
os discursos sobre Educação Inclusiva. Dessa maneira, foram analisados os efeitos de sentidos
produzidos e materializados na/pela língua a partir da análise de um corpus constituído por:
três entrevistas semiestruturadas realizadas com professores da rede municipal de Poções-BA
e com o pai de uma criança com deficiência; e pela legislação da Educação Inclusiva. As
análises permitiram apontar gestos de interpretação pelos quais a Educação Inclusiva é
crivada pelos discursos médico, religioso e jurídico. Em meio a este lugar de análise, mostrouse de que modo a memória discursiva das práticas inclusivas é respaldada em práticas
discursivas, entre o sujeito medieval e o discurso jurídico moderno, bem como de que maneira
as condições de produção fazem com que os discursos encaminhem efeitos de sentido sobre
inclusão, que determinam a elaboração de políticas públicas que interferem nas relações
educacionais, apontando para a constituição e a posição ocupada pelo sujeito da Educação
Inclusiva.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva, Discurso, Políticas Públicas.

ABSTRACT

This theses addresses the issue about Inclusive Education. It is an approach about the
discourse analysis that support Inclusive Education nowadays; To carry it out, Poções City, in
Bahia State, was chosen as the locus. The theoretical basis focuses on Discourse Analysis
(referred to as DA) in the French approach and other DA authors such as: Pêcheux, Eni
Orlandi, ClaudineHaroche. In DA, the theoretical and analytical device assume that there is
no division between theory and analysis; the process of analyzing and returning to the theory
is always continuous, and the description and interpretation are part of the analyst's
procedures. In this research, some concepts were fundamental for the analysis: discourse,
discursive memory, ideology, archive and subject. Through a relation between the DA
concepts is that the analyzes were performed in an attempt to answer the question: What
discourses underlie the new discourses on Inclusive Education? Based on that, we aimed to
analyze the discourses pertaining to Inclusive Education. Thus, the sense effects produced and
materialized were analyzed in / by language from the analysis of the following corpus: three
semi-structured interviews with town teachers of Poções city and the parent of a child having
disabilities and by the legislation of Inclusive Education. The analysis enabled to point the
interpretation in which Inclusive Education is riddled by medical, religious and legal
discourses. It was shown, as well, how the discursive memory of inclusive practices is
supported in discursive practices, between the medieval subject and the modern legal
discourse, and how the conditions of production make discourses to refer the sense of
inclusion, which determine the development of public policies that interfere in the educational
relations, pointing to the constitution and the position occupied by the subject of Inclusive
Education.

KEYWORDS: Inclusive Education, Discourse, Public Policies.
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INTRODUÇÃO

Discutir Educação Inclusiva é relevante, mas para que ela se concretize na prática são
necessárias novas posturas e atitudes da sociedade, dos docentes e dos familiares, pois os
educandos com deficiência foram muitas vezes excluídos do processo de educação escolar ou
discriminados pelas suas diferenças físicas, psíquicas, mentais, em relação ao discurso
monolítico da “normalidade”.
Pesquisar a Educação Inclusiva como “Educação para Todos” (Declaração Mundial
sobre Educação para Todos e Declaração de Salamanca) é refletir sobre as estruturas da
educação formal na qual ela está inserida. Existem muitos problemas pelos quais a educação
vem passando e amenizar uma ou outra mazela não resolve a questão maior que também é
estrutural. Por isso, debruçar-se sobre pesquisas sobre políticas públicas e suas práticas é ao
mesmo tempo repensar e analisar as lógicas do Capitalismo em suas contradições, que
suscitam nos movimentos sociais a busca de melhorias de vida e de trabalho.
Estudar essas políticas públicas é repensar as várias possibilidades que elas suscitam e
as intenções de suas implantações. Como afirma Kassar (2004), elas são ao mesmo tempo
uma resposta do poder público aos movimentos sociais e novos meios de manutenção
sistêmica1. É também analisar e compreender o ciclo que a educação faz parte, entendendo
que a educação básica é um reflexo da educação acadêmica e que ambas se inter-relacionam
sem deixar de perceber e analisar a educação e as funções que lhe atribuíram nesse sistema.
Para problematizar este efeito discursivo de dominância, este trabalho se fundamenta
na Análise de Discurso francesa (Doravante AD), tal como elaborada por Pêcheux e
colaboradores. Além disto, traz a contribuição de autores como Foucault, Canguilhem,
Maziére, Orlandi, dentre outros.
A AD entende que existem aspectos contraditórios nos mecanismos de funcionamento
de ideologia que fazem parecer evidente que o sujeito é “anormal”/“deficiente”, e que estes
devem ocupar um lugar separado e diferenciado, porém reforçam a ideologia de igualdade
entre todos.
No discurso jurídico há a disseminação de que não há diferença entre os seres
humanos. Nas políticas de educação inclusiva se tem um discurso que evidencia a diferença e
1

Entendemos como reestruturação do sistema capitalista após suas crises.
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regula as devidas medidas e maneiras de tratamento e de educar o diferente. Um paradoxo que
merece ser repensado. Em tese, o anormal é o que foge à regra, foge à norma, mas deve se
submeter a esta.
Para Foucault (2013), é necessário que se tenha o que foge à regra para que se reforce
a necessidade de mantê-la e segui-la. E essa necessidade de manutenção da lei se enfatiza com
a modernidade, pois o sujeito da modernidade deixa de ser o sujeito subordinado ao discurso
religioso e passa a ser o sujeito-de-direito ou jurídico, como afirma Orlandi (2013), e que
passou a ser subordinado às leis.
Na legislação são evidenciadas essas disparidades entre o discurso da igualdade,
bemcomo é destacado quem são aspessoas com deficiência (anormal), como elas são
agrupadas, classificadas e como devem ser tratadas, escolarizadas, etc. Como pode ser igual o
que é diferente?
Deste modo, nesta pesquisa serão apresentadas questões que dizem respeito aos modos
como os sujeitos mobilizam aspectos da memória discursiva sobre “inclusão” e como a
legislação tem sido o arquivo que legitima os dizeres e espelha tais discursos. Nesses termos,
são apresentadasevidências ideológicas, que são aspectos de um “arquivo” organizado sobre o
tema.
A implicação com essa temática surgiu durante a graduação (Licenciatura Plena em
Geografia – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia), quando conheci Moabe Souza
(amigo surdo), que mora em Itabuna-BA, porém nos conhecemos durante uma de suas férias
quando ele veio a Poções visitar seus avôs maternos. Nesse curto período de tempo pude
aprender alguns sinais em Língua Brasileira de Sinais e aprendi a me comunicar com ele.
Dessa experiência que tive surgiu o desejo e a curiosidade de pesquisar a Educação Inclusiva,
que passou a ser objeto de pesquisa da monografia,voltada à investigaçãoda Formação
Docente em Geografia para a Inclusão Escolar. Nessa pesquisa foram verificados os desafios
da formação docente para as práticas de inclusão, bem como verificou-seque a grade
curricular do curso de licenciatura em Geografia da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia deixa a desejar no que refere à formação destes docentes. Além disso, foram
apresentadas as inadequações que as escolas da rede estadual possuem, faltam adequações
arquitetônicas e pedagógicas para proporcionar acessibilidade a todos. Afim de aprofundar os
estudos sobre essa relevante temática decidi continuar pesquisando-a durante o Mestrado em
Educação, na intenção de entender mais sobre as políticas públicas de inclusão.
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Esta pesquisa teve como campo a cidade de Poções-BA. Ela é Qualitativa, na qual seu
objetivo geral é analisar os discursos que crivam os discursos sobre Educação Inclusiva. E os
objetivos específicos são: analisar os modos de mobilização dos aspectos da memória
discursiva sobre “inclusão/exclusão”; verificar como a legislação tem sido o arquivo que
legitima os dizeres sobre educação inclusiva; analisar como os sujeitos se espelham na
legislação e documentos da educação inclusiva. Para se alcançar os objetivos propostos,
utilizamos como instrumento de pesquisa a entrevista, que foi realizada com três pessoas da
cidade de Poções, dois professores e um pai de criança com deficiência. A questão que nos
norteia é: Quais discursos fundamentam os novos discursos sobre Educação Inclusiva? Nosso
corpus é constituído pelas três entrevistas realizadas em Poções e pela legislação da Educação
Inclusiva, a qual dá suporte e legitima a mesma nesse município.
Partimos da seguinte hipótese: Inserir não é incluir. Pois acreditamos que há mais em
questão na inclusão do que o “inserir” apenas. Garantir a matrícula dos alunos com
deficiência por meio da legislação não promove a inclusão destes. As mudanças na legislação
sobre EI e documentos que a legitimam não promovem a inclusão no tripé da inclusão que ela
mesma estipula: acesso, permanência e aprendizagem. Além disso, a dispersão dos grupos que
lutam por inclusão cria ambiguidade e não promovem avanços significativos.
Ela está dividida em três capítulos, o primeiro delimitado ao percurso teóricometodológico, o segundo na descrição da temática e poucas análises e o terceiro com análises
por meio do corpus que a constitui. A escolha pela ordem dos capítulos um e dois, e deve ao
fato de que é preciso entender primeiramente as noções-conceito que são utilizadas para em
seguida compreender como elas são discutidas e como são feitas as análises nos capítulos dois
e três.
No primeiro capítulo apresentamos o dispositivo teórico-analítico (AD), nosso
caminho teórico-metodológico e discorremos sobre algumas noções-conceitos que serão
nossos dispositivos de análises. Nesse capítulo abordamos o processo histórico de formação
da AD e seus pressupostos, discutimos as noções corpus, ideologia e memória discursiva,
sujeito, arquivo, formação discursiva e condições de produção. Abordamos a questão do
sujeito, para que fique clara a noção-conceito de sujeito em AD, que é usada nas análises do
capítulo três, no qual apresentamos como os sujeitos se constituem a partir do espelhamento
da lei. Nesse capítulo apresentamos nosso referencial teórico-metodológico, o instrumento de
pesquisa e nosso corpus.
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No segundo capítulo apresentamos um breve histórico da Educação Inclusiva
(Doravante EI) desde sua base internacional que fundamentou a legislação brasileira e de
outros

países.

Para

dar

conta

do

contexto

histórico,

nos

respaldamos

na

legislação/documentos que foram criados para legitimar a Educação Especial (Doravante E) e,
mais recente, a EI, e na revisão de algumas produções científicas voltadas para a temática.
Buscamos traçar nesse capítulo uma discussão sobre o conceito de deficiência com base na
mais recente Lei 13 146/2015 do Estatuto da Pessoa com Deficiência e em outras leis para
tentar mostrar a conceituação de deficiência. Apresentamos os dois modelos de deficiência: o
modelo médico e o modelo social, por meio dos autores Sassaki (2006) e Diniz (2012). No
paradigma médico as pessoas com deficiência eram consideradas doentes, o que ainda hoje
prevalece na memória discursiva. Tentamos analisar como se constitui a conceituação de
deficiência por meio dos processos históricos. Ainda nesse capítulo,apresentamos dados do
município de Poções-BA referentes às mudanças e práticas educacionais ditas inclusivas;
mostramos como as práticas educacionais inclusivas da contemporaneidade são crivadas pelos
discursos medieval e clássico, religioso e jurídico. Verificamos que o discurso oficial é o que
rege as práticas ditas inclusivas, servindo de “espelho” para tais práticas e ocupando o lugar
de arquivo que legitima tais ações. E buscamos salientar como o contexto histórico interfere
na produção de políticas públicas em especial no sistema capitalista.Nesse capítulo
apresentamos o início das análises discursivas, abordamos as noções de corpus e suas
condições de produção.
No terceiro capítulo discutimos o funcionamento da memória sobre o binômio
inclusão/exclusão por meio dos marcos históricos do tema no Ocidente a partir de Foucault
(2010) e Canguilhem (2014). Nossas análises estão fundamentadas nas noções da AD que nos
servem de anteparo: memória, arquivo, sujeito, condições de produção e ideologia. Estas
noções-conceitos fazem parte do dispositivo teórico-analítico a partir do qual é realizada a
análise do corpusdesta pesquisa. Apresentamos os aspectos histórico-discursivos sobre
anormalidade; a memória discursiva sobre práticas inclusivas; o discurso jurídico como
espelho do sujeito e odeslizamento de sentido.
Nessas condições, essa pesquisa se faz diferente das demais que investigam a
Educação Inclusiva, pois ela segue o viés da Análise do Discurso, o que possibilitou a
verificação da constituição do Sujeito para a Educação Inclusiva e da memória discursiva dos
“já ditos” em outros momentos.

18

CAPÍTULO
1.
ANÁLISE
METODOLÓGICO.

DO

DISCURSO:

CAMINHO

TEÓRICO-

Para responder a questão dessa pesquisa (Quais discursos fundamentam os novos
discursos sobre Educação Inclusiva?) e alcançar o objetivo proposto utilizamos o dispositivo
Análise do Discurso de linha Francesa (doravante AD). Com base em seus principais teóricos
em especial Pêcheux e seus principais estudiosos, trazemos nesse capítulo nosso caminho
metodológico e trazemos as delimitações de algumas noções da AD que aparecem nas
análises feitas a partir do corpus desta pesquisa apresentadasem capítulos posteriores.
Esse capítulo se subdivide em três seções: 1.1. Análise do Discurso e seus
pressupostos: entendendo as noções de Corpus, Ideologia, Memória discursiva e arquivo em
que tratamos da constituição da AD, seus pressupostos, autores e das áreas que contribuem
para sua formulação, nela a subseção 1.1.2 em que tratamos do percurso metodológico de
nossa pesquisa; na seção 1.2. O sujeito como intérprete: noção de sujeito, em que tratamos
sobre a noção de sujeito para a AD.

1.1 Análise do Discurso e seus pressupostos: entendendo as noções de Corpus, Ideologia
e Memória discursiva.

A Análise do Discurso surgiu na França em meados da década de 1960, em meio a um
cenário de crise e protestos. Estudantes reivindicavam contra a rigidez do sistema educacional
nas universidades de Nanterre e Sorbonne, além de lutarem por mudanças política. O
movimento ganhou força e resultou em muitas greves de operários quequestionavam as
condições de trabalho e os baixos salários.
Dentre os estudiosos que reivindicavam naquele momento destacavam-se: Lacan,
Barthes, Althusser, Kristeva, Lévi-Strauss, De Certeau, entre outros, todos vinculados ao
Partido Comunista Francês (MAZZOLA, 2009).
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Além da crise política, foi um momento de “crise teórica”2 marcado pela superação
dos paradigmas do estruturalismo francês o que fez com que alguns estudiosos linguistas
começassem a pensar em um diálogo com parolee deixassem os estudos voltados a langueum
pouco mais de lado para trazerà tona o sujeito e os elementos sócio-históricos.
O projeto da disciplina Análise de Discurso nasceu no final da década de 1960 em
torno de uma dupla fundação: o linguista Jean Dubois e do filósofo Pêcheux. Os dois
estudiosos ligados ao marxismo e à política, buscaram na Linguística novas formas de abordar
a política, teorizando-a com seu exterior3.
Em 1969 Pêcheux publicou o livro Analyseautomatiquedudiscours, e Jean Dubois o
artigo Lexicologia e análise do enunciadoe são considerados marcos desse campo que
emerge nesse momento. Pêcheux rompeu com as práticas de explicação de texto e com os
métodos estatísticos das ciências humanas numa teoria não subjetiva da linguagem. Assim, as
contribuições de Pêcheux se delimitam na influência que ele teve de Althusser e nos diálogos
que traçou com a psicanálise, a linguística e a filosofia.
O próprio Pêcheux apresenta o quadro epistemológico da AD constituído por três
“regiões do conhecimento científico”4: o materialismo histórico, a linguística e a teoria do
discurso. Isso se deve às contribuições e releituras de Althusser, Lacan, Bakhtin, Foucault e
Pêcheux sobre os teóricos Marx, Freud e Saussure (GREGOLIN, 2003). Por meio dessas
contribuições Pêcheux elaborou a teoria do discurso e um dispositivo para dar conta dessa
teoria. À teoria do discurso é reservado o aspecto social da linguagem (PÊCHEUX, 1997).
Pêcheux queria e conseguiu abrir uma fissura no campo das ciências sociais
principalmente na psicologia social. Ele criticou as Ciências Sociais e a Linguística.Ele
criticou as Ciências Sociais, em virtude da transparência da linguagem em que elas se
sustentam e pelo fato de não romperem com a ideologia que as funda. A respeito da
Linguística, o autor discorda da exclusão da historicidade.
Pêcheux pensa o sentido como sendo regulado no espaço e no tempo da prática
humana (ORLANDI, 2005). Assim, a AD não trabalha com “[...] um sujeito onipotente nem
com um sistema totalmente autônomo [...]” (Orlandi, 2005, 11).

2

Cf. MAZZOLA, 2009, p. 8
FONSECA-SILVA, 2007.
4
Cf. GADET, 1997, p. 163
3
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A crítica que Pêcheux fez a Saussure se delimitou na dicotomia saussuriana que separa
língua e fala. Essa crítica não fez com que Pêcheux discordasse do fato de que a língua tenha
uma ordem própria, mas afirma que a separação entre língua e fala reafirma o conceito de
sujeito livre, dono de si e de seus atos. Mas ao contrário dessa proposta linguística, Pêcheux
(2014) concebe o sujeito não como indivíduo livre fonte de seu dizer e senhor de sua língua,
mas como e aquele que passa pelos dois esquecimentos: um em que o sujeito pensa ser a
origem do discurso e o outro em que o faz pensar em um único sentido para o seu dizer.
Assim, ele propõe um nível intermediário entre a língua e a fala. E nesse nível intermediário
ele denomina e conceitua o discurso, que é entendido como efeito de sentido produzido entre
os interlocutores.
A AD teve três fases: a primeira que vai de 1969 a 1975, a segunda de 1975 a 1980 e a
terceira de 1980 a 1983. A primeira fase é marcada pela relação que Pêcheux estabelece com
Althusser acerca da noção de ideologia. Nesse período eram analisados basicamente textos
políticos. A análise era automática, chamada de Análise Automática de Discurso (AAD), e o
sujeito era tido como assujeitado5 à maquinaria discursiva. (MAZZOLA, 2009)
Fonseca-Silva relata que a AAD objetivava evidenciar o caráter institucional do
discurso em corpus fechado,buscando as particularidades das sequências discursivas. Esse
fechamento e homogeneidade do corpus geraram críticas de analistas, de linguistas e
pesquisadores de outras áreas (FONSECA-SILVA, 2007). Essa fase tem como marco de fim a
obra de Pêcheux Les vértices de La palice em que ele faz reformulações da sua teoria.
Em relação às reformulações/reconfigurações Fonseca-Silva (2007) nos relata sobre
quatros pontos de mudanças que se firmaram na segunda fase da AD. O primeiro ponto
elaborado por Pêcheux se refere à noção de interpelação em que este autor afirma que os
sujeitos são interpelados em sujeitos falantes ou em sujeitos dos seus discursos, dessa maneira
ele concebe o discurso e o sentido em relação à materialidade histórico-ideológica. O segundo
ponto se refere ao que o autor postula sobre a constituição do sujeito pelas “estruturasfuncionamentos”6: inconsciente e ideologia. Assim, “[...] as noções de ideologia e
inconsciente são ressignificadas para serem pensadas como materialmente ligadas pela
língua.” (p. 92). O terceiro ponto foi formulado por Henrye não por Pêcheux e se refere à
noção de pré-construído que é elemento da interpelação e esta vinculado ao “já dito”. O
5

Assujeitamento está relacionado com a posição que o sujeito ocupa em um discurso, isso é possível por meio da
relação entre ideologia e inconsciente.
6
Cf. FONSECA-SILVA (2007)
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quarto ponto refere-se aos esquecimentos formulados por Pêcheux inerentes ao discurso, o
esquecimento nº1 é o ponto de articulação entre ideologia e inconsciente em que o sujeito
falante tem a ilusão de ser um e de que é a origem do sentido. O esquecimento nº2 é o ponto
de articulação entre o linguístico e a teoria do discurso e cria a ilusão de transparência de
sentido, dá ao sujeito falante a ilusão de que as suas escolhas para o dito e o não dito possui
único sentido, essa escolha acontece no interior de uma formação discursiva em que o sujeito
é dominado.
A segunda fase tem como marco inicial o texto de Pêcheuxe Fuchs em 1975 A
propósito da análise automática do discurso: atualização e perspectiva, no qual apresentam o
quadro epistemológico da AD a partir das contribuições das três áreas do conhecimento
científico (mencionadas acima).
Nessa segunda fase o dispositivo analítico continua sendo a “maquinaria-discursivoestrutural”7, mas os corpora deixaram de ser relacionados entre si pela justaposição. Assim
como na primeira fase o sujeito é visto aqui como interpelado pela ideologia, mas nessa fase
Pêcheux buscou estabelecer uma ligação entre a ideologia (que se baseia em Altusser) e o
inconsciente (no sentido freudiano) para melhor explicar a interpelação do sujeito.
Nessa fase Pêcheux elabora a noção de formação discursiva afirmando que esta não é
fechada, mas pode ser invadida por elementos de outras formações discursivas. Assim “[...] o
objeto de análise nessa fase passou a ser as relações entre as máquinas discursivas.” (Mazzola,
2009, p. 13). A língua é tida como lugar material onde se realizam os efeitos de sentidos.
A terceira fase se iniciou em 1980 e findou-se em 1983 com a morte de Pêcheux, esta
delimitação não é muito bem definida, pois alguns historiadores afirmam que ela se estende
até os dias de hoje. Nessa fase os trabalhos de Foucault e Bakhtin são incorporados à teoria
discursiva. A maquinaria discursiva já não é mais tida como noção-conceito, bem como a
noção de formação discursiva. O sujeito passou a ser entendido como heterogêneo, crivado e
dividido.
A terceira fase resultou em reflexões e reformulações/reconfigurações feitas por
alguns autores dessa linha tais como: Courtine, Foucault e Pêcheux. Courtine (1981) que
retomou as reflexões de Pêcheux (1977) e a partir da releitura de Foucault redirecionou a
teoria do discurso. Se apoiando na categoria contradição, de enunciado e de sentido dividido.
7

Cf. FONSECA-SILVA (2007)
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A partir de sua releitura foucaultiana retomou e delimitou as noções de enunciado e formação
discursiva.Pêcheux estabeleceu a distinção entre universos discursivos estabilizados e os
universos não estabilizados logicamente, afirmando que o campo da AD se delimita nestes
últimos. Este autor reviu o tratamento que tinha dado a alguns postulados teóricos, em
especial para o estatuto das discursividades que trabalham um acontecimento. Aproximou a
prática de “análise da linguagem ordinária” à prática de “leitura”, mas salientou que esse
projeto de aproximação tem que ficar distanciado de qualquer ciência régia e obedecer
algumas exigências8.
O próprio Pêcheux (1998) afirma que a AD não pretende instituir-se especialista da
interpretação dominando o sentido dos textos, mas construir procedimentos que exponham
[...] o olhar-leitor a níveis opacos à ação estratégica de um sujeito (tais como
a relação discursiva entre sintaxe e léxico no regime dos enunciados, com o
efeito de interdiscurso induzido nesse regime, sob a forma do não-dito que aí
emerge, como discurso outro, discurso de um outro ou discurso do Outro).
(PÊCHEUX, 1998, p. 53)

Nessa fase a problemática da heterogeneidade do discurso outro no discurso do mesmo
ganhou um caráter singular. A AD para Pêcheux deveria se distanciar das ciências régias, bem
como não se resumir apenas à simples interpretação de textos, mas construir interpretações
“[...] sem jamais neutralizá-las, nem no “qualquer coisa” de um discurso sobre o discurso,
nem em um espaço lógico estabilizado com pretensão universal.” (Pêcheux, 1998, p. 55)
Segundo Orlandi (2013, p. 15) a AD “[...] trata do discurso”e procura “[...]
compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social
geral, constitutivo do homem e da sua história”. Nela a língua não é tida como sistema
abstrato, mas como maneiras de significar. Assim, o analista relaciona a linguagem à sua
exterioridade, articulando conhecimentos do campo das Ciências Sociais e do domínio da
Linguística, mas interpelando-as respectivamente pelo apoio na transparência da linguagem e
pelo apagamento da historicidade.
Nesse trabalho do analista está em vista a relação “língua-discurso-ideologia”9em que
o discurso é a materialidade específica da ideologia e a língua é a materialidade específica do
discurso. No discurso é que se pode observar essa relação da língua e ideologia, bem como

8

Cf. FONSECA-SILVA (2007) as exigências elencadas por Pêcheux dizem respeito: ao primado dos gestos de
descrição das materialidades discursivas; do primado dos gestos das descrições das materialidades discursivas; e
a terceira se refere ao tratamento dado à discursividade como estrutura e acontecimento.
9
Cf. Orlandi (2013).
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compreender como a língua produz sentidos para e pelos sujeitos. Lembrando o que afirma
Fonseca-Silva (2007) que embora a língua seja uma das formas de materializar o discurso ela
não é a única.
Em seu texto “A propósito da Análise Automática do Discurso e Perspectivas”
Pêcheux (1997, p. 172) fala da relação entre os processos discursivos e a língua, afirmando
que a língua constitui lugar material onde se realizam os efeitos de sentido, e esta
materialidade remete à “ideia de funcionamento (no sentido saussuriano), por oposição à ideia
de função”.
A AD considera que a linguagem não é transparente. O texto não é tido como
ilustração ou documento de algo, mas produz conhecimento a partir do próprio texto. Dessa
maneira o texto é tido como uma materialidade simbólica própria e significante. Nessas
condições,Orlandi (2013,p. 18) define texto como “uma totalidade com sua qualidade
particular, com sua natureza específica”. Dessa maneira, o texto para a AD não é apenas uma
frase longa ou uma soma de frases, mas sim como enunciado que carrega um efeito de sentido
vinculado a uma formação discursiva. O texto segundo essa autora interessa a AD como
unidade que lhe permite ter acesso ao discurso. O texto pode ser um objeto do discurso,
trazendo uma memória, que por vezes está relacionada ao interdiscurso e ao intradiscurso10.
Orlandi (2013) nos mostra a relação entre memória discursiva com o intradiscurso e
interdiscurso, com base em Courtine (1984) ela explica que o primeiro se refere ao eixo
horizontal, tem haver com a formulação, assim levamos em conta as condições e o momento
da produção de um discurso; enquanto que o interdiscurso se refere ao eixo vertical (a
constituição) aqui são levados em conta os dizeres já ditos que representam o dizível por meio
do já dito e dos ditos esquecidos.
Na AD o discurso não corresponde à noção de fala. O discurso tem sua regularidade
“[...]tem seu funcionamento que é possível apreender se não opomos o social e o histórico, o
sistema e a realização, o subjetivo ao objetivo, o processo ao produto.” (Orlandi, 2013, p. 22).
Esta autora afirma que o discurso não é visto como uma liberdade em ato, totalmente sem
condicionantes lingüísticos, assim como, a língua não pode ser entendida com sistema
totalmente fechado em si mesmo, sem falhas ou equívocos.

10

CfOrlandi (2013)
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1.1.2. Percurso metodológico

Trabalhamos com a AD enquanto dispositivo teórico e dispositivo analítico, já que
nela não há divisão entre a teoria e análise, dito de outras formas, a AD aqui é método e
dispositivo analítico. Devido a esse fato é que algumas análises aparecem nos capítulos 2 e 3
ao mesmo tempo em não separamos um capítulo apenas para as análises ocorrendo sempre
que necessário o retorno à teoria que fundamenta as análises, num processo contínuo. Mas
deixamos o capítulo 1 para na tentativa de esclarecer a teoria, ser mais claros para o leitor e
auxiliá-lo para a leitura e compreensão das análises nos capítulos posteriores.
Sobre esse procedimento do analista, Orlandi (2013, p. 80) afirma que é a partir de um
conjunto de noções que sustentam a possibilidade de análise feita pelo analista por meio de
um “[...] retorno contínuo do objeto de análise para a teoria, num movimento constante de
descrição e interpretação, o analista tece as intrincadas relações do discurso, da língua, do
sujeito, dos sentidos, articulando ideologia e inconsciente.”
Orlandi (1996) afirma que a nível metodológico a AD não se difere de outras análises
como a sintática, fonética e semântica. “Pode-se trabalhar, na perspectiva da análise de
discurso, com unidades de vários níveis – palavras, sentenças, períodos, etc. – sob o enfoque
do discurso.” (ORLANDI, 1996, p. 116). Assim, a autora ressalta que a unidade discursiva é
também constitutiva dessas unidades que possuem a especificidade de seu nível – lexical,
morfológico, etc. E essas unidades nos fornecem dados.
O que difere o analista de discurso dos analistas linguistas é que embora os dois
trabalhem com o texto, para o analista de discurso o texto é uma unidade de significação, não
visto apenas como unidade formal, mas pragmática, em que os elementos do contexto
situacional entram no processo de significação (ORLANDI, 1996). Nisso Orlandi (1996)
difere texto de discurso, afirmando que o primeiro é conceito analítico e o segundo é conceito
teórico e metodológico. E que do ponto de vista da AD, o texto é visto “[...] como unidade de
significação, é o lugar mais adequado para se observar o fenômeno da linguagem.” (p.117).
Assim, o analista de discurso tendo o texto como uma totalidade analítica o estuda
linguisticamente a partir das condições de produção, o que fará dele discurso. (ORLANDI,
1996; GUESPIN, 1971)
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Como vimos, algumas noções importantes foram mencionadas acima, e estas são
fundamentais para nossas análises: discurso, memória discursiva, ideologia, arquivo e sujeito.
Por meio de uma relação entre essas noções-conceitos da ADé que fazemos nossas análises na
tentativa de responder a questão que rege essa pesquisa: Quais discursos fundamentam os
novos discursos sobre Educação Inclusiva?
Para tal, nos objetivamos analisar quais discursos crivam os discursos sobre Educação
Inclusiva. A partir de nosso corpus11 analisamos os efeitos de sentidos produzidos e
materializados a partir da língua. Nisso analisando o corpus nos orientamos por meio de
algumas noções-conceitos da AD para alcançar o objetivo da pesquisa e responder a nossa
questão régia. Em algumas análisesapresentamos a partir de sequências discursivas
(ORLANDI, 1997; SERRANI, 1993; PEREIRA, 2013).
Assim nosso corpus é constituído por três entrevistas realizadas em Poções-BA com
dois professores da rede municipal e um pai de criança com deficiência e pela legislação da
Educação Inclusiva, a qual dar suporte e legitima a mesma nesse município.
Para a entrevista foi utilizado um roteiro semiestruturado para facilitar esse contato
com os entrevistados. Como os sujeitos possuem função distinta os nomeamos conforme suas
respectivas funções: PAI e PROFESSOR. Como entrevistamos 2 professores nomearemos
para diferenciá-los de PROFESSOR 01 e PROFESSOR 02.
Ressaltamos que embora nosso corpus seja constituído por entrevista, não nos atemos
às falas, mas sim aos discursos percebidos por meio das análises. “O discurso não
corresponde à noção de fala, pois, não se trata de opô-lo à língua como sendo esta um sistema,
onde tudo se mantém, com sua natureza social e suas constantes [...]” (Orlandi, 2013, p.22)
Entendemos que o sujeito é uma constituição e não um indivíduo, e que o discurso é
construído sócio-historicamente. Por isso, na seção 1.3 deste capítulo discutimos a
constituição do sujeito para que possa ser entendido na perspectiva da AD o qual nos
direciona nas análises sobre como a legislação é refletida no sujeito em se tratando de
Educação Inclusiva. Dessa maneira buscamos mostrar no capítulo 3 todo esse jogo de
constituição do sujeito da EI, sujeito para a EI, imaginário sobre EI e os discursos que crivam

11

“O ‘estabelecimento de um corpus’ se define no contrapé da mera colagem de textos. Estamos falando da
construção de um dispositivo de observação apto a revelar, a permitir apreender o objeto discurso que ele se dá
por tarefa interpretar.” (MAZIERE, 2007, p.14)
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a EI. Fundamentamo-nos em alguns autores da AD para sustentar nossas discussões e
análises, tais como: Michel Pêcheux, EniOrlandi, ClaudineHaroche, entre outros.

1.2. O sujeito como intérprete:

noção de sujeito

A noção de sujeito é uma das mais discutidas pela AD, afinal o sujeito é uma posição
que ocupa no discurso. Sua constituição está diretamente ligada à Ideologia (que o interpela) e
à Língua (onde se materializa os discursos e a ideologia). É fundamental esclarecermos essa
noção para que posteriormente ao serem feitas nossas análises a partir do corpus desta
pesquisa o leitor possa compreender ao que se refere o que denominamos de sujeito para AD.
Elia (2010) em seu livro “O conceito de Sujeito” faz uma boa discussão sintetizando a
categoria sujeito traçando um esboço histórico de sua constituição enquanto categoria. Ele
menciona que sujeito é uma categoria moderna e contemporânea à ciência. Ela foi introduzida
na psicanálise por Lacan.
Para a AD a noção de sujeito é influenciada pela noção de sujeito da Psicanálise.
Pêcheux e Fuchs (1997) mostram que a AD se constitui por um quadro epistemológico
formado por três áreas do conhecimento, e por sua vez atravessado pela subjetividade
psicanalítica:
“1. o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de suas
transformações, compreendida aí a teoria das ideologias; 2. a linguística,
como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação ao
mesmo tempo; 3. a teoria do discurso, como teoria da determinação histórica
dos processos semânticos.” (PÊCHEUX e FUCHS, 1997, p. 163-164).
Essas três áreas do conhecimento contribuem para a AD e ajudam a entender e a

conceituar discurso12, bem como a categoria sujeito nesta metodologia. O campo
epistemológico da AD foi constituído pela contribuição das releituras que Althusser, Lacan e
Pêcheux fizeram de Marx, Freud e Saussure (Gregolin 2003). Sobre isso afirma Mazzola
(2009, p.10) “Althusser, em conjunto com Lacan e Pêcheux, marcam o lugar da releitura, não
apenas no sentido de “ler novamente”, mas, também, de trazer o que é lido para a

12

É definido por Pêcheux como “[...] sendo um efeito de sentidos entre locutores, um objeto sócio-histórico em
que o linguístico está pressuposto.” (ORLANDI, 2005, p.11).
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contemporaneidade, provocando adaptações, retificações, deslizamentos.”, tais contribuições
ajudam a entender a noção de sujeito perpassada pelas noções discutidas no Materialismo
Histórico Dialético (Marx/ Althusser/ Pêcheux), Psicanálise (Freud/ Lacan) e a Linguística
(Saussure/ Pêcheux).
Da Psicanálise temos a contribuição da teoria lacaniana do sujeito do inconsciente que
é argumentada em especial no Estádio do Espelho. No Estádio do Espelho, Lacan (1996) fala
da função do Eu13. Neste estádio Lacan refere-se ao processo em que o bebê a partir de seus
seis ou oito meses se vê refletido em um espelho e passa posteriormente ase reconhecer no
espelho. Primeiramente o bebê tem a impressão de que o seu reflexo seja outra criança. Com
o tempo o bebê ao observar a imagem refletida no espelho passa a vê-la não mais como
imagem do outro, mas de si mesma refletida, eis o momento em que passa a ter uma noção de
seu corpo agora não mais como partes soltas, mas como um todo.
Essa argumentação lacaniana,o estádio do espelho, se refere ao momento da
constituição do “eu”, da relação do eu com o outro, bem como, da distinção do eu e o outro. O
ser humano passa a se reconhecer e reconhecer o outro na medida em que percebe que seu
corpo não é o outro, e que se vê como um todo.
Lacan se fundamenta em outros autores em especial em Freud, que afirmou que o eu
há de ser constituído. Com essa base freudiana Lacan mostra que essa constituição não é
biológica, mas por intermédio de uma relação que se realiza em um “campo” de confusões e
relação social. Relação estabelecida entre o eu e o outro/Outro que servirá para a constituição
do Eu. Esse autor nos diz que precisamos compreender esse evento como uma identificação,
ou seja, “[...] a transformação produzida no sujeito quando ele assume uma imagem [...]”
(Lacan, 1996).
Para Lacan (1996) essa experiência contida no estádio do espelho se opõe a qualquer
filosofia diretamente oriunda do Cogito, isso se deve ao fato de que o cogito se refere ao ser
pensante, ao ser do consciente, e Lacan se refere especificamente ao ser do inconsciente, o Eu
(je).
Nessa relação entre o eu e o outro se destaca a linguagem, que se tem uma função
basilar nessa experiência, em que o Outro por meio da linguagem estabelece a relação deste

13

Esse Eu (com letra maiúscula) se refere ao que Lacan define de sujeito do inconsciente, sujeito por excelência
(je em francês). Cf. Lacan (1996, p. 97).
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ser humano em formação com o mundo ao seu redor ao mesmo tempo em que permite que o
sujeito em formação se perceba como ser (como um todo, distinto do outro). A imagem tem
essa função também de estabelecer uma relação do ser que se vê refletido no espelho com sua
realidade, “[...] do Innwelt[mundo interior] com o Umwelt[mundo circundante]” (Lacan,
1996).
Assim, o campo de atuação da psicanálise – campo do sujeito – é organizado tendo um
modo de produção que não é nem inato nem apreendido. Ou seja, no que refere à construção
do sujeito da psicanálise, é sabido que este não nasce e não se desenvolve(ELIA, 2010). Em
Lacan, o sujeito só pode ser concebido pelo campo da linguagem. O inconsciente freudiano
tem um suporte metodológico que o situa no plano conceitual a dois estatutos: material e
simbólico. Isto se dá ao fato de que, respectivamente, a psicanálise é um saber materialista e
não é biopsicologia. É o campo da linguagem que vai oferecer essas duas condições
metodológicas, especialmente a partir do seu recorte enquanto ciência, a linguística. (ELIA,
2010)
Ao nascer o ser humano é inserido na ordem humana, que o precede. A linguagem é a
base da criação dessa ordem. É nessa perspectiva que a Psicanálise se relaciona com as
categorias sociológicas: “sociedade” e “família”, como ordens simbólicas. E afirma a
dimensão social como essencial à constituição do sujeito do inconsciente, o que não equivale
reduzi-la a uma sociologia cultural do sujeito. Para a Psicanálise, sem a ordem simbólica (a
partir da família) ou de seus substitutos sociais e jurídicos (instituições sociais, orfanatos) o
indivíduo não se tornará ser humano nem se manterá vivo.
E é através dessa relação primária do recém-chegado ao mundo com um adulto
próximo que se inicia a relação com esse mundo que o antecede e se estabelece a constituição
do sujeito. Lacan (2007) propõe a categoria do Outro para designar o adulto próximo nessa
relação. O bebê não é o primeiro momento do sujeito, ele é a condição do que se constituirá
sujeito.
A partir dessa contribuição da Psicanálise na base epistemológica da AD que se
entende a noção de sujeito em AD.Com base nessa teoria lacaniana, na linguística e na noção
de ideologia (em Althusser) Pêcheux elabora a teoria do discurso e nos deixa esboçado a
noção de sujeito. Em que a ideologia em AD não é vista como idéias, mas sim como forças
materiais que constituem os indivíduos em sujeitos, esta relação tem como base a língua, pois
é na linguagem que a ideologia se manifesta (PÊCHEUX, 2014).
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Haroche (1992) na tentativa de responder à questão do que se trata quando se fala em
“sujeito” na linguística, em psicanálise e nas ciências humanas, relata que o sentido primeiro
do termo surgiu no século XII e significava “submetido à autoridade soberana”, no século XV
derivam as palavras assujeitar e assujeitamento da palavra sujeição do século XII. Já no
século XVI o termo ganha o sentido de “matéria, causa, motivo” de “pessoa que é motivo de
algo”. Mas que, apesar da transição da determinação religiosa à determinação individual, o
fato não deixa de se repetir mesmo com modalidades diversas. Assim, o sujeito “[...] não é
livre, “ele é falado”, dependente, dominado. O conteúdo do texto difere, mas qualquer que ele
seja, a dependência do sujeito ao texto, sua determinação pelo Texto, estão asseguradas.”
(HAROCHE, 1992, p. 158).
Esta dependência do sujeito ao texto e sua determinação ao texto, tem como base a
linguagem. A linguagem faz parte do ser humano, é ela também a base do discurso. O sujeito
da Psicanálise, por assim dizer, é antes de ser um ser falante, é um ser falado. É por
intermédio da fala, na língua nativa, e dos vários meios da linguagem se manifestar que o
sujeito se constitui. Pela linguagem são constituídos o sujeito e os discursos.
Relembrando o “estádio do espelho” de Lacan, em que o sujeito se constitui a partir da
relação com o outro/Outro, é possível associar o grande Outro às ideologias. Atualmente esse
Outro se faz presente nas ideologias da sociedade capitalista. O sujeito é o sujeito do
assujeitamento, aquele que é interpelado pela ideologia, sujeito althusseriano. (MAZIÈRIE,
2007; PÊCHEUX, 2014)
Esse Outro que na Idade Média era desempenhado pela igreja, na sociedade Moderna
passou a ser desempenhado pelo Estado. E coube à liturgia, a língua litúrgica como cabe na
modernidade à língua do Direito o assujeitamento (HAROCHE, 1992). Sendo assim, o “[...]
discurso jurídico como materialidade linguística reflete a relação existente entre sujeito e
Estado (Outro)” (MONTE-SERRAT, 2012, p. 126).
E Althusser é um dos primeiros a desenvolver trabalhos voltados para a questão do
sujeito, ele contribui para o entendimento da construção do sujeito pela ideologia, pois para
ele todo indivíduo toma uma “forma sujeito” e esta se explica pela função que tem a ideologia
que é construir indivíduos concretos em sujeitos, e esta transformação é realizada pela
interpelação. Assim, “[...] Althusser não vê na noção de sujeito senão a manifestação da
ideologia [...]” (HAROCHE, 1992, p. 178), a autora relata que o assujeitamento exprime a
ficção de liberdade e de vontade do sujeito, ao mesmo tempo em que o sujeito é determinado
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ele tem a ilusão de ser livre para agir, em outras palavras, mesmo se submetendo ele deve ter
a ilusão de liberdade. E a forma sujeito que os indivíduos tomam se relacionam com os
discursos que o determinam, anteriormente determinados pelo discurso religioso e
posteriormente pelo discurso jurídico.
A forma de sujeito-de-direito surgiu com o enfraquecimento da ordem religiosa e com
a ascensão do Estado liberal, que ao assumir a função que cabia à religião, tenta estabelecer
novas formas de controle do sujeito. E este projeto de controle social só poderia ser realizado
pela indução do sujeito ao amor ao Estado. E a partirde então, a censura, a interdição de
exprimir e a exigência de dizer tudo se constituem em formas limites de assujeitamento, que
por sua vez se reportam à questão da relação entre os efeitos da religião e do sistema jurídicopolítico no sujeito. A política tende a fazer do sujeito um sujeito religioso, submisso, que se
cala e que possui medo. O desejo do sujeito é calado, pois, ele procede da literalidade e da
univocidade da Lei. (HAROCHE, 1992).
Dessa forma, assujeitado às diferentes ideologias o sujeito se constitui e isso se inicia
por ele ser naturalmente um ser falante, pois é com base na língua que as ideologias se
materializam bem como os discursos se materializam.
Fonseca-Silva (2007, p. 95) ratifica o que Pêcheux expõe sobre a constituição do
sujeito a partir dos dois esquecimentos:
[...] o sujeito se constitui pelo esquecimento do que o determina e pela
interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso que se efetua pelo
processo de identificação (do sujeito falante) com a formação discursiva na
qual ele é constituído como sujeito, o que significa que o sujeito falante
identifica-se com a forma-sujeito, que regula o que pode e o que não pode; o
que deve e o que não deve ser dito, no âmbito de uma determinada formação
discursiva.

Assim essa constituição se dá com base na linguagem ao mesmo tempo em que se
materializa nela. A linguagem se materializa na ideologia e a ideologia se manifesta na
linguagem (ORLANDI, 2005). E é por meio dessa relação da ideologia com a linguagem que
os sujeitos são assujeitados. E só se procede por um processo sócio-histórico, que fazem com
que os efeitos de sentidos sejam diversificados e que os assujeitamentos sejam variados,
porém mesmo sendo heterogêneo em seus assujeitamentos o sujeito se homogeneíza pela
hierarquia de um discurso.
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O sujeito se constitui em uma “liberdade” que imagina possuir e isso o faz pensar que
pode escolher os léxicos e que ele é a origem do discurso, origem dos sentidos. Em Pêcheux
esse processo é denominado esquecimento. Ele teorizou sobre dois esquecimentos (já
mencionados acima) que são fundamentais nessa constituição do sujeito: o primeiro em que o
sujeito pensa ser ele a origem do discurso, e o segundo ele pensa que o que é enunciado tem
sentido único.
Nesse sentido, o que cabe a AD no que se refere ao sujeito? Essa resposta está em
Pêcheux (1993, p. 53):
A Análise de discurso não pretende instituir-se especialista da interpretação,
dominando “o” sentido dos textos, mas somente construir procedimentos que
exponham o olhar-leitor a níveis opacos à estratégia de um sujeito (tais como
a relação discursiva entre sintaxe e léxico no regime dos enunciados, com o
efeito de interdiscurso induzido nesse regime, sob a forma do não-dito que aí
emerge, com o discurso outro, discurso do de um outro ou discurso do
Outro).

A partir de toda essa discussão é possível perceber que por meio desse processo
histórico e dos pressupostos teóricos que fundamentam a AD que se delimitam seus
dispositivos analíticos e em especial a noção sujeito que se difere do sujeito cartesiano e do
sujeito kantiano, bem como se difere também do sujeito da Psicanálise, embora esta contribua
para a noção de sujeito em AD.
Sobre isto Orlandi (2005) no texto “Michel Pêcheux e a Análise de Discurso”
menciona que as características fundamentais da AD imprimidas por Pêcheux são concebidas
com base na relação entre a Linguística, a Psicanálise e a História. E essas características dão
à AD seu objeto próprio.
Esse sujeito-de-direito de que trata Haroche (1992) nos interessa, pois, voltaremos a
ele nas análises do capítulo 3, quando mostramos a constituição dos sujeitos da AD que se
espelham na legislação, e que conforme nossa base teórico-metodológica entendemos esse
processo por assujeitamento. Esse assujeitamento aparece no discurso jurídico e científico,
que faz com que o sujeito tenha a ilusão de sentido único da língua. Vemos esse processo a
partir do discurso jurídico presente na legislação/documentos sobre EI.
Como vimos nesse capítulo buscamos apresentar nosso caminho teóricometodológico, apresentamos a AD e como ela se constituiu, abordamos algumas noçõesconceitos principais trabalhados pela AD e apresentamos como se constituiu o corpus desta
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pesquisa. Além de mostrarmos o instrumento de pesquisa utilizado e os sujeitos14 da pesquisa.
Nossa intenção nesse capítulo foi de fazer um apanhado geral para que o leitor não se perca
nas leituras das análises que se aparecem nos próximos capítulos.
No próximo capítulo (capítulo 2) discutimos e exibimos um breve histórico da
Educação Inclusiva desde sua base internacional que fundamentou a legislação brasileira e de
outros países, além de destacarmos quais destes respaldos legais asseguram a EI no município
de Poções-BA. Temos a intenção de nesse capítulo descrever15 a EI que se constitui como
objeto de estudo dessa pesquisa, pois para a AD a descrição e interpretação não se
desvinculam do processo de análise. E é nesse processo que nos direcionamos para tentar
fazer esse retorno mais detalhado no capítulo 3, por meio da descrição iniciar mais
detalhadamente nossas análises.

14
15

Aqui entendidos como sujeitos da pesquisa, pessoas que entrevistamos.
Faz parte do processo de análise a descrição e interpretação. c.f. SILVA e FONSECA-SILVA, 2015, p. 903.
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CAPÍTULO 2 – EDUCAÇÃO INCLUSIVA: BREVE HISTÓRICO.

Nesse capítulo descrevemos um breve histórico da passagem da Educação Especial
(EE) à Educação Inclusiva (EI). Para isso nos respaldamos na legislação/documentos que
foram criados para legitimar a EE e, mais recente, a EI, bem como na revisão de algumas
produções científicas voltadas para a temática. Discutimos e exibimos o breve histórico da
Educação Inclusiva desde sua base internacional que fundamentou a legislação brasileira.
Nossas análises se aprofundam no capítulo 3 e aparecem bem sutis aqui no capítulo 2, o qual
está dividido em três seções. Na seção 2.1. O que é deficiência e inclusão?traçamos uma
discussão sobre o conceito de deficiência com base na mais recente Lei 13 146/2015 do
Estatuto da Pessoa com Deficiência e partimos dela para buscar em outras a conceituação de
deficiência. Nessa seção trazemos os autores Sassaki (2006) e Diniz (2012) que tratam dos
dois modelos de deficiência: o modelo médico e o modelo social. Analisamos aqui que as
pessoas com deficiência eram, no paradigma médico, consideradas doentes, o que ainda hoje
prevalece na memória discursiva. Assim, buscamos entender esse processo histórico e
responder a pergunta que intitula esta seção por meio de uma reflexão sobre o que venha a ser
deficiência e inclusão dos nomeados com deficiência. Na seção 2.2 Contexto Histórico,
trazemos um breve histórico da EE à EI na escalas mundial, nacional e local, em especial na
2.2.2, na qual apresentamos dados do município de Poções-BA no que se refere às mudanças
e práticas educacionais ditas inclusivas. Na seção 2.3.Políticas Públicas Educacionais:
memória discursiva sobre práticas de exclusão e o discurso oficial como espelho de ações
de inclusão mostramos como as práticas educacionais inclusivas da contemporaneidade são
crivadas pelos discursos medieval e clássico, religioso e jurídico. Verificamos que o discurso
oficial é o que rege as práticas ditas inclusivas, servindo de “espelho” para tais práticas e
ocupando o lugar de arquivo que legitima tais ações. Na 2.3.1.Condições de produção dos
discursos sobre inclusão: no contexto do capitalismo buscamos salientar como o contexto
histórico interfere na produção de políticas públicas em especial no sistema capitalista.
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2.1. O que é Deficiência e Inclusão?

Nessa seção traçamos uma discussão sobre o conceito de deficiência, iniciamos da
conceituação mais recente para mostrar outras anteriores a ela. Verificamos que não há um
consenso, nem uma definição única de deficiência ao longo do tempo, menos ainda um
conceito fechado de inclusão, pois estes conceitos vão se modificando conforme as condições
de produções dos discursos que os formulam, em determinados momentos históricos. Nossa
intenção não é voltar a um passado muito distante para mostrar todas as mudanças ocorridas
até os dias atuais, mas mostrar no recorte que escolhemos como essas alterações foram
possíveis; como mudaram a visão sobre o que hoje é denominado deficiência, além de
movimentar as discussões sobre inclusão.
Analisamos que as pessoas com deficiência eram, no paradigma médico, consideradas
doentes, o que ainda hoje prevalece na memória discursiva. Assim, buscamos entender esse
processo histórico e responder a pergunta que intitula esta seção por meio de uma reflexão
sobre o que venha a ser deficiência no momento atual e o que é considerado inclusão dos
nomeados com deficiência.
Iniciamos nossas discussões a partir da conceituação de deficiência encontrada no Art.
2o da Lei nº 13 146 de 2015 que institui a Lei brasileira de inclusão da pessoa com
deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em que pessoa com deficiência é
“[...] aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.” (BRASIL, 2015, p. 01)

Existem dois paradigmas quando se trata de pessoas com deficiência e inclusão:
modelo médico da deficiência e modelo social da deficiência (SASSAKI, 2006; DINIZ,
2012). O modelo médico da deficiência em Sassaki (2006) faz parte dos conceitos préinclusivistas e o modelo social faz parte dos conceitos inclusivistas. Para o modelo médico a
pessoa com deficiência é que precisa se adequar à sociedade, que por vezes tida como doente
e vista sempre como dependente de outras pessoas. Para o modelo social a exclusão das
pessoas com deficiência existe porque a sociedade não se preparou para estes, as construções
e os produtos foram criados sem levar em conta as diferenças existentes.
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Assim, surgiu na década de 1960 nos EUA o movimento que chamou a atenção da
sociedade para os obstáculos existentes, desde guias das ruas até as arquiteturas de prédios e
moradias. Esse movimento resultou no conceito de desenho acessível, em que se remodelam
as construções já existentes, afim de que se tornem acessíveis. O desenho acessível é um
projeto que leva em conta a acessibilidade de pessoas com deficiência, de tal modo que
possam utilizar com autonomia transportes e ambientes físicos (SASSAKI, 2006).
Todavia percebeu-se que além de adequar para se tornar acessível o já construído é
preciso que se construa com acessibilidade, e se crie produtos que possam ser utilizados por
qualquer pessoa; isso culminou na ideia de desenho universal, o qual se baseia em evitar a
construção de ambientes e produtos especiais, tendo em vista a construção e produção de
ambientes e produtos que possam ser utilizados por todas as pessoas, independente de ter ou
não deficiência (SASSAKI, 2006; DINIZ, 2012).
Segundo Diniz (p. 72, 2012) a deficiência é “[...] é um desconhecimento erroneamente
descrito como anormal, monstruoso ou trágico, mas que fará parte da trajetória de vida de
todas as pessoas [...] Ser velho é experimentar o corpo deficiente.” Para a autora a deficiência
está vinculado à ideia de debilidade do corpo. A descrição dapessoa com deficiência como o
anormal e/ou monstruoso foi marcado em especial no século XIX com a comercialização da
monstruosidade, exibidas em exposições em feiras e praças, afim de garantir alguns trocados
ao dono da exposição.
Desde meados do século XIX que há a exibição das bizarrices humanas, seu ponto
máximo ocorreu em 1880, eram expostas diferenças, deformidades, mutilações, enfermidades,
monstruosidades do corpo, o que se tornara um suporte essencial de espetáculos das primeiras
formas da indústria moderna da diversão em massa na Europa e Norte da América
(COURTINE, 2008). As pessoas que se amontoavam para ver as exposições viam um fundo
de monstruosidade nas pequenas anomalias e nas enormes diferenças do corpo humano.
Nesses espaços até mesmo pertencentes de tribos selvagens eram expostos como exóticos.
Estas apresentações rendiam ao dono uma boa quantia. A monstruosidade humana se
tornou objeto comercial. O público era arrastado por um tipo de teratologia ao alcance de
todos os olhares atraídos pelo bizarro. Mas essas exposições aumentaram o poder da
normalização. Como relata Courtine (2008, p. 261),
Esta foi, portanto, uma das formas essenciais da formação do poder de
normalização na virada do século: a extensão do domínio da norma se
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realizou através de um conjunto de dispositivos de exibição do seu contrário,
de apresentação da sua imagem invertida.

Desta maneira, o selvagem servia para ensinar a civilização. Os cadáveres nos
necrotérios reforçavam o medo do crime, e assim por diante. O monstro ensina a ordem, o
anormal ensina a norma. O que resultava numa pedagogia de massa16sem que houvesse
necessidade de meios coercitivos (COURTINE, 2008).
Mas estas apresentações do anormal, o teatro da monstruosidade17, seguiam rigorosos
dispositivos cênicos, montagens visuais complexas e modos de apresentação canônicos. Tais
normas seguidas poderiam ser notadas nos cartazes de apresentação, em que exibem e apagam
a monstruosidade ao mesmo tempo. Na década de 1940 tais apresentações chegaram ao
declínio e desaparecimento. Iniciou-se uma teratologia científica da monstruosidade, o que
mudou a concepção diabólica ou divina da monstruosidade e o modo de pensar o monstro. A
fronteira que mantinha separado o normal e o anormal confunde-se. A exibição deixou de ser
teatral para ser científica. Essa teratologia permitiu desfazer a confusão entre o monstro e o
doente (COURTINE, 2008).
Além da ciência outros fatores levaram ao declínio dessas exposições, dentre eles
podemos citar o controle das classes médias pela moralização das classes trabalhadoras,
apoiados pela polícia que se preocupava com a ordem urbana, e reforçados pelos empresários
preocupados com o rendimento do trabalho.
Após a Primeira Guerra Mundial aumentou a preocupação com os corpos mutilados,
tanto pela Guerra quanto pelo trabalho, o que alterou a relação da sociedade com o corpo
desfigurado. Sobre as mutilações tanto pela guerra quanto pelo trabalho, Courtine (2008, p.
305) nos fala que,
Tanto em um caso como em outro, vai desenvolver-se um discurso de
assistência que impõe a necessidade de uma reparação, o reconhecimento de
uma responsabilidade e de uma solidariedade coletivas e o recurso ao
Estado, cujo envolvimento cresce no decorrer da década de 1920 através de
um conjunto de medidas de integração, de reclassificação e de reeducação.

É neste contexto que a deficiência fará parte de uma cultura médica e social da
reparação. Como a Segunda Guerra a humanidade passou a reconhecer na deformidade
humana uma deficiência que deve ser compreendida e no monstro semelhante em devir, o que
Courtine (2008) denomina de humanização dos monstros. Assim, as exibições do anormal
16
17

Cf. Courtine (2008, p. 261)
Cf. Courtine (2008, p. 268)
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não atraem mais, pois só atraiam quando não havia no monstro uma identificação. Não mais
em apresentações teatrais e sim nas telas do cinema, a monstruosidade ganha destaque e
sensibilização dos olhares, o que altera o olhar sobre as deformidades físicas e sobre as
deficiências nas décadas de 1960-1970 e, consequentemente, impulsionou um aparato legal
em prol das pessoas com deficiência. Na década de 1960 se inicia o movimento pela
integração social das pessoas com deficiência na educação, no trabalho, etc. Esse processo
direcionou dos anos 1960 aos 1980 uma redefinição da deficiência, ampliou os meios para
reintegração e com a intervenção do Estado nos anos 1990 criaram um conjunto de leis tanto
na Europa quanto na América (COURTINE, 2008; SASSAKI, 2006).
As sociedades democráticas quiseram transformar o corpo anormal em corpo
ordinário, ou seja, queriam que se tratasse de modo igual os indivíduos. Mas os meios que
elas utilizam (reabilitação, próteses, leis, serviços especializados) para tornar a pessoa com
deficiência igual às demais, só “[...] conseguiram chegar a uma eliminação paradoxal do
estigma corporal [...]” (Courtine, 2008, p. 335). Desse modo, no século XX a história do
corpo é de uma medicalização equivalente (MOULIN, 2008).

Sobre tal medicalização,

Decotelliet al (2013, p. 451) afirmam que:
[...] nada consegue propagar de forma tão imperiosa o saber médico quanto a
medicalização, exatamente por sua sutileza e potencialidade na diluição das
figuras do médico e do hospital, o saber e do cuidado ao alcance de todos,
uma forma capilar do hospital que investe sobre o corpo social e o corpo
físico [...]

E para que a medicalização se justificasse, fez-se necessário a criação de patologias,
que se nomeassem os desvios, a desobediência, a diferença e se afirmasse o que é ser normal.
Dessa maneira, as patologias “[...] são tornadas visíveis para que se inviabilizem as formas
consideradas desviantes de vida no existir atual.” (DECOTELLI et al, 2013, p. 451)
Embora a sociedade moderna e contemporânea diferencie doença de deficiência por
meio da medicina, ainda prevalece a memória discursiva de nomear todos que não se
assemelham como doente, até pelo fato de que coube a medicina os cuidados com o corpo,
principalmente no século XX. Vemos essa permanência da memória discursiva no enunciado
do PAI,
Quando a pessoa ela tem a PC ela é tratada de um jeito “Ah, ela é doente?”, não, ela não é
doente, ela é especial porque precisa de mais cuidados especiais. [...] todo lugar que eu
chego as pessoas perguntam se ela é doente [...] Mas eles já tem em mente que ela é uma
pessoa doente [...] A sociedade já tem em mente isso. [...] não é doente, ela é especial porque
faltou oxigênio no parto. (PAI, 2015)
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Por meio do imaginário sobre o seu interlocutor (nesse caso a sociedade) a posição
Sujeito Pai imagina que todas as pessoas pensam que a criança com paralisia cerebral é tida
como doente, ele afirma: “a sociedade já tem isso em mente”. Isso só é possível por meio dos
mecanismos de projeção que há em toda língua, em que o enunciador e o destinatário são
pontos da relação de interlocução e indicam diferentes posições sujeito. Isso se dá por meio
das formações imaginárias, em que um sujeito cria a imagem do seu interlocutor e a imagem
de si mesmo. (ORLANDI, 2010)
Quando o PAI afirma que a criança não é doente, ele o faz para reafirmar a diferença
entre doença e deficiência criada no século XX. Mas a memória discursiva da pessoa com
deficiência enquanto doente ela está vinculada ao final do século XIX quando a medicina
apropriou-se do corpo da criança e passou a controlar comportamento e ditar normas de
saúde. Assim, a Biologia passou a ser a ciência encarregada de explicar comportamentos, e
“[...] o corpo da criança passa a ser um corpo biológico. Assim, aquela que se desviava do
comportamento instituída como padrão era transformada em doente.” (DECOTELLI et al,
2013, p. 452). A criança de comportamento diferenciado é, nesse caso, compreendida como
doente.
Essa memória discursiva faz parte de um discurso voltado para a saúde do corpo no
século XX, em que o homem moderno se preocupa com o corpo tanto quanto o homem na
Antiguidade se preocupava com a sua alma (MOULIN, 2008).
Mesmo que nos dias atuais se defina e se diferencie doença de deficiência, as duas
estão entregues aos cuidados médicos, o discurso médico é quem legitima esta separação e
garante-lhe acompanhamento para cura ou reabilitação. Tanto as pessoas com deficiência
como doentes devem ser encaminhados aos especialistas para o “tratamento”.
Verificamos que no decorrer desses dois séculos houve uma mudança na forma de
olhar o corpo e de definir a deficiência, bem como, movimentou as diferentes relações sociais
na iniciativa de inclusão. Da década de 1960-1980 o movimento pela integração teve seu
auge, mas a integração só insere a pessoa com deficiência se esta estiver capacitada para
superar as barreiras existentes. Esse movimento está vinculado ao modelo médico de
deficiência. O movimento de inclusão social, contrário ao movimento de integração e
vinculado ao modelo social de inclusão, busca a modificação da sociedade para que ela possa
se adaptar às diferenças humanas. Essa mudança de integração para inclusão se iniciou no
final do século XX.
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Sassaki (2006) nos relata que até 1994 os trabalhos científicos, acadêmicos ou técnicos
utilizavam a nomenclatura integração total ou plena, mudando o uso dessa terminologia a
partir da publicação da Declaração de Salamanca que foi o primeiro documento internacional
a abordar o conceito de inclusão.
Em se tratando de inclusão escolar, este autor nos afirma que é um desafio aos
sistemas educacionais e menciona as quatro fases: exclusão, segregação institucional,
interação e inclusão. Na fase de exclusão nenhuma atenção educacional foi oferecida às
pessoas com deficiência. A sociedade ignorava e rejeitava estas pessoas. A fase de segregação
institucional as pessoas com deficiência eram atendidas em instituições filantrópicas, e em
alguns países surgiram a educação especial. Na fase de integração surgiram as classes
especiais nas escolas comuns. E do conceito de inclusão do final da década de 1980 iniciou a
fase de inclusão em que a escola deveria adequar-se para as diferentes necessidades dos
alunos. Ele afirma que na inclusão escolar há que se levar em conta a teoria das inteligências
múltiplas18 e os estilos de aprendizagem19 (SASSAKI, 2006).
Na mais recente Lei nº 13 146/15 trata da avaliação da deficiência, em que diz no
parágrafo 1º e incisos seguintes:
§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial,
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:I - os
impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;II - os fatores
socioambientais, psicológicos e pessoais;III - a limitação no desempenho de
atividades; eIV - a restrição de participação. (BRASIL, 2015, p.1)

Nessas condições, há que avaliar a deficiência e ter um laudo muitas vezes exigido em
concursos, seleções, e na escola regular que comprovem e determine a deficiência que a
pessoa possui. Verificamos que o discurso médico é que legitima a deficiência na atualidade.
Vimos nessa seção que o conceito de deficiência vigente não vigorava em outros
momentos históricos, em séculos passados algumas deficiências eram tidas como doença,
como anormais, possibilitando a exibição da monstruosidade vendida como mercadoria.
Quando a medicina se encarrega de estudar a monstruosidade e conceder-lhe um caráter
humano é que diminuem essas exposições do anormal. Aparecem os movimentos de inclusão
e as definições de deficiência. E nesse contexto o conceito de inclusão aparece para
reivindicar a participação destes que estiveram fora do contexto social. Voltaremos a discutir
18

Consiste nas habilidades que cada pessoa pode utilizar para aprender qualquer coisa e realizar objetivos.
(SASSAKI, 2006, p. 132)
19
São o modo como cada pessoa aprende (SASSAKI, 2006).
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inclusão em outras seções e outros capítulos. Na próxima seção apresentamos o contexto
histórico da educação inclusiva, de sua iniciativa aos dias atuais.

2.2. Contexto histórico

A luta contra todas as formas de discriminação das pessoas com deficiência, em nível
mundial, que impedem o exercício da cidadania e a reivindicação por uma sociedade inclusiva
teve sua emergência a partir de meados do século XX, com a intensificação dos movimentos
sociais. Esse período histórico fortaleceu a crítica às práticas de segregação de estudantes
encaminhados para ambientes especiais que conduziram a questionar o modelo
homogeneizador de ensino e de aprendizagem, geradores de exclusão nos espaços escolares.
A educação inclusiva tem sido discutida a partir da década de 1990, em especial após a
Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtiem, na Tailândia, que
resultou na Declaração Mundial sobre Educação para Todos.
Dando sequência às discussões em 1994, aconteceu a Conferência de Salamanca na
Espanha que culminou na Declaração de Salamanca que discute sobre princípios, políticas e
práticas na área das necessidades educativas especiais. Os delegados desta Declaração
reafirmam o compromisso para com a Educação para Todos; reconhecem a necessidade e
urgência das providências da educação para as crianças, jovens e adultoscom necessidades
educacionais especiais20dentro do sistema regular de ensinoe reendossam a Estrutura de Ação
em Educação Especial, cujas provisões e recomendações governo e organizações sejam
guiados.O princípio que orienta esta Estrutura é o de que:
[...] escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras.
Aquelas deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua
e que trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade,
crianças pertencentes a minorias lingüísticas, étnicas ou culturais, e crianças
de outros grupos desavantajados ou marginalizados. Tais condições geram
uma variedade de diferentes desafios aos sistemas escolares. (ONU, 1994, p.
3)

20

Termo evidenciado na Declaração de Salamanca, 1994, “[...] o termo "necessidades educacionais especiais"
refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades educacionais especiais se originam em função de
deficiências ou dificuldades de aprendizagem (UNESCO, 1994).
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A Declaração de Salamanca serviu de base para a regulamentação de políticas públicas
de inclusão no Brasil e em diferentes países no mundo. A partir desse documento muitas
políticas públicas foram reformuladas ou criadas. Assim afirma a Orientação para a
implementação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação
Inclusiva:
A partir dos diversos movimentos que buscam repensar o espaço escolar e da
identificação das diferentes formas de exclusão,geracional, territorial, étnico
racial, de gênero, dentre outras, a proposta de inclusão escolar começa a ser
gestada.(BRASIL, 2007, p. 7)

Por meio dessa perspectiva se tem uma ampliação do debate sobre os rumos da
educação especial, o que se tornou fundamental para a construção de políticas de formação,
financiamento e gestão, necessárias para a transformação da estrutura educacional, com a
finalidade de assegurar as condições de acesso, participação e aprendizagem de todos os
estudantes, entendendo a escola como um espaço que valoriza e reconhece as diferenças.
Paradoxalmente ao crescente movimento mundial pela inclusão, em 1994 o
Brasil publica o documento Política Nacional de Educação Especial,
alicerçado no paradigma integracionista, fundamentado no princípio da
normalização, com foco no modelo clínico de deficiência, atribuindo às
características físicas, intelectuais ou sensoriais dos estudantes, um caráter
incapacitante que se constitui em impedimento para sua inclusão educacional
e social. (BRASIL, 2007, p. 7)

No documento de 2007 (Orientação para a implementação da Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva) relata que o documento de 1994
(Política Nacional de Educação Especial) definiu como modalidades de atendimento em
educação especial no Brasil: as escolas e classes especiais; o atendimento domiciliar, em
classe hospitalar e em sala de recursos; o ensino itinerante, as oficinas pedagógicas; a
estimulação essencial e as classes comuns. O que manteve a estrutura paralela e substitutiva
da educação especial. A crítica do documento de 2007 se refere a essa política ter
demonstrado fragilidade perante os desafios inerentes à construção do novo paradigma
educacional. Como é ratificado no documento de 2007 na página 07:
Ao conservar o modelo de organização e classificação de estudantes,
estabelece-se o antagonismo entre o discurso inovador de inclusão e o
conservadorismo das ações que não atingem a escola comum no sentido da
sua ressignificação e mantém a escola especial como espaço de acolhimento
daqueles estudantes considerados incapacitados para alcançar os objetivos
educacionais estabelecidos. Esse posicionamento não se traduz em práticas
transformadoras capazes de propor alternativa e estratégias de formação e
implantação de recursos nas escolas que respondam afirmativamente às
demandas dos sistemas de ensino. (BRASIL, 2007, p. 07)
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Assim, esse documento é visto como continuador de práticas tradicionais que
justificam a segregação em razão da deficiência e do suposto despreparo da escola
comum.Não só a Política Nacional de Educação Especial (1994) é apontada como frágil, mas
também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e a Resolução 02 do
Conselho Nacional de Educação (2001), pois denotam ambiguidade quanto à organização da
Educação Especial e da escola comum no contexto inclusivo. Ao mesmo tempo em que elas
orientam a matrícula de estudantes público alvo da educação especial nas escolas comuns da
rede regular de ensino, mantém a possibilidade do atendimento educacional especializado
substitutivo à escolarização.
Nos anos 2000 há uma grande preocupação e mobilização em torno do
questionamento à estrutura segregativa, que mantém um alto índice de pessoas com
deficiência em idade escolar fora da escola e a matrícula de estudantes público alvo da
educação especial, em sua maioria em escolas e classes especiais.Em 2006 foi realizada a
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência outorgada pela ONU e foi
ratificada pelo Brasil como emenda constitucional, por meio de dois decretos (Decreto
Legislativo 186/2008 e pelo Decreto Executivo 6949/2009).
A partir desse tratado internacional há uma alteração no conceito de deficiência que
era calcado no modelo clínico de deficiência, em que a “[...] condição física, sensorial ou
intelectual da pessoa se caracterizava como obstáculo a sua integração social [...]” (BRASIL,
2007, p 08). Isso forçava a pessoa com deficiência a se adaptar às condições existentes na
sociedade.
Essa mudança trouxe a tona o paradigma da inclusão calcado no modelo social de
inclusão, em que cabe à sociedade promover as condições de acessibilidade necessárias a fim
de possibilitar às pessoas com deficiência viverem de forma independente e participarem
plenamente de todos os aspectos da vida.
Esse princípio fundamenta a construção de novos marcos legais, políticos e
pedagógicos da educação especial e impulsiona os processos de elaboração e
desenvolvimento de propostas pedagógicas que visam assegurar as
condições de acesso e participação de todos os estudantes no ensino regular.
(BRASIL, 2007, p. 09)

A partir dessas mudanças de paradigma, a fim de apoiar as transformações, foram
implementadas estratégias para a disseminação dos referenciais da educação inclusiva no país
e foi instituído o Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade. Com isso tem-se início
a construção de uma nova política de educação especial que busca constituir uma modalidade
transversal desde a educação infantil à educação superior. O que possibilitou (em tese)
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repensar as práticas educacionais concebidas a partir de um padrão de estudante, de professor,
de currículo e de gestão, bem como redefinir a compreensão acerca das condições de
infraestrutura escolar e dos recursos pedagógicos fundamentados da concepção de desenho
universal.

2.2.1. Contexto histórico da Educação Especial à Educação Inclusiva no Brasil.

Segundo a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de Educação
Inclusiva de 2008 (Doravante PNEE/EI) apresentada pelo Ministério da Educação/Secretaria
de Educação Especial o movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política,
cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de
estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação.
A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na
concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como
valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia de eqüidade formal
ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro
e fora da escola.(BRASIL, 2008, p.1)

O texto afirma que, ao reconhecer as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino,
evidenciou-se a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para
superá-las. Nesse contexto a educação inclusiva assume espaço central do papel da escola na
superação da lógica da exclusão. E a partir desse ponto tem os referenciais para a construção
de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes especiais passou a ser
repensada, implicando mudanças para que todos os alunos tenham suas especificidades
atendidas.
A partir desse processo de democratização da escola, os sistemas de ensino
universalizam o acesso, mas continuaram excluindo indivíduos e grupos considerados fora
dos padrões homogeneizadores, e é por meio dessa homogeneização que foi evidenciado o
paradoxo inclusão/exclusão da escola.
A partir da visão dos direitos humanos e do conceito de cidadania
fundamentado no reconhecimento das diferenças e na participação dos
sujeitos, decorre uma identificação dos mecanismos e processos de
hierarquização que operam na regulação e produção das desigualdades. Essa
problematização explicita os processos normativos de distinção dos alunos
em razão de características intelectuais, físicas, culturais, sociais e
linguísticas, entre outras, estruturantes do modelo tradicional de educação
escolar. (BRASIL, 2008, p. 01)
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Anterior à perspectiva Educação Inclusiva (EI), tinha-se a Educação Especial
(doravante EE) que se organizou tradicionalmente como atendimento educacional
especializado substitutivo ao ensino comum, o que gerou instituições especializadas, escolas
especiais e classes especiais. No texto da PNEE/EI é relatado que essa organização da
educação especial
[...] fundamentada no conceito de normalidade/anormalidade, determina
formas de atendimento clínico-terapêuticos fortemente ancorados nos testes
psicométricos que, por meio de diagnósticos, definem as práticas escolares
para os alunos com deficiência.” (BRASIL, 2008, p.2).

Isso demonstra o modelo médico de inclusão ratificado por Sassaki (2006), que
carrega traços da Modernidade em lidar com o anormal (discutimos melhor no capítulo 3).
Em que salientamos que assim, como afirma Pêcheux (1997) existem as posições discursivas
que são tidas como aquele que pode dar legitimidade a um determinado campo de discussões.
No caso da EE como mostra a citação é perceptível que cabe à Medicina, Psicologia, Biologia
e outras ciências voltadas à saúde legitimar, nomear e classificar o “anormal” da Modernidade
e qual lugar ele pode freqüentar, como será tratado e reabilitado para se encaixar ao modelo
padrão hegemônico.
No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do Império,
com a criação no Rio de Janeiro das instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos
(com o Decreto nº 1.428 de 12 de setembro de 1854) atual Instituto Benjamin Constant – IBC,
e em 1857 o Instituto dos Surdos Mudos com a promulgação a Lei 939/1857, hoje
denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES.
No século XX, foram fundadas algumas instituições dentre elas: o Instituto Pestalozzi,
especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental, fundado 1926; em 1954 foi
fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; em 1945, foi
criado o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com superdotação na
Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff.
Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passou a ser
fundamentado pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº
4.024/61, na qual aponta o direito dos “excepcionais”21 à educação, preferencialmente dentro
do sistema geral de ensino.

21

Termo da época.
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A Lei nº 5.692/71alterou a Lei 4.024 de 1961, ao definir “tratamento especial” para os
alunos com “deficiências físicas, mentais, os que se encontram em atraso considerável quanto
à idade regular de matrícula e os superdotados”, estes deveriam receber tratamento especial de
acordo com as normas fixadas pelos conselhos competentes de educação. Essa determinação
reforçou o encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais.
Em 1973, o MEC criou o Centro Nacional de Educação Especial – CENESP (Decreto
nº 72.425 de 03 de julho de 1973), que se tornou responsável pela gerência da educação
especial no Brasil, e sob a égide integracionista, “[...] impulsionou ações educacionais
voltadas às pessoas com deficiência e às pessoas com superdotação, mas ainda configuradas
por campanhas assistenciais e iniciativas isoladas do Estado.” (BRASIL, 2008, p. 2).
Segundo a PNEE/EI nesse período não se efetivou uma política pública de acesso
universal à educação, mas permaneceu a concepção de “políticas especiais” para tratar da
educação de alunos com deficiência. E apesar do acesso ao ensino regular, dos alunos com
superdotação, não foi organizado um atendimento especializado que considerasse as suas
singularidades de aprendizagem.
Em 1986, o CENESP foi transformado em Secretaria de Educação Especial (SESP) e
no ano de 1994 foi publicada a Política Nacional de Educação Especial que com base nas
cartas internacionais trouxe transformações referentes aos direitos e à defesa das pessoas com
deficiências. Nesse mesmo ano foi criada a Coordenadoria Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE). Em 1990 houve uma reforma no MEC e se
extinguiu a SESP ficando a Secretaria Nacional de Educação Básica (SENEB) responsável
pela educação especial. Em 1992, com nova reforma do MEC, o órgão de educação especial
foi reconduzido à categoria de secretaria, com a sigla SEESP.
A Constituição Federal de 1988 tratou como objetivo a promoção do bem de todos
sem preconceitos ou quaisquer outras formas de discriminação (art.3º, inciso IV). No artigo
205 definiu a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da
pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No seu artigo 206, inciso I,
estabeleceu a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola” como um dos
princípios para o ensino e garantiu no artigo 208, o inciso III apresenta como dever do Estado
a oferta do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino.
Em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/90, no artigo
55, reforçou os dispositivos legais citados ao determinar que “os pais ou responsáveis têm a

46

obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino” (BRASIL, 1990, p.
3).
No que se refere à Política Nacional de Educação Especial publicada em 1994 nas
Orientações para a implementação da Política de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva (2011) relata que esta orientou o processo de “integração instrucional”
que condicionou o acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que “(...) possuem
condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino
comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais” (p.19). Dessa maneira, esta Política
reafirmou os pressupostos de participação e aprendizagem a partir de padrões homogêneos;
não provocou uma reformulação das práticas educacionais de maneira que fossem valorizados
os diferentes potenciais de aprendizagem no ensino comum, mas manteve a responsabilidade
da educação desses alunos exclusivamente no âmbito da educação especial.
Em 1995 a publicação intitulada O Processo de Integração Escolar dos Alunos
Portadores de Necessidades Educativas Especiais no Sistema Educacional Brasileiro propôs
um modelo de integração parcial ou total, de acordo com as possibilidades individuais do
aluno. Este foi o primeiro documento a apresentar o modelo de escola inclusiva como meta
que incluía a escola especial e a escola regular num sistema de relações com o modelo de
integração total, em que o aluno é matriculado em classe comum na escola regular e recebe
apoio da escola especial em turno inverso.
Essa proposta é semelhante à proposta atual do MEC (Ministério da Educação) na
Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008),
segundo a qual o atendimento educacional especializado não é substitutivo ao ensino formal,
mas ele será oferecido de modo complementar ou suplementar22.
Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, há um capítulo
para a Educação Especial. O artigo 58define o que é educação especial23 e o artigo 59 salienta
que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e
organização específicos para atender às suas necessidades; assegurar a terminalidade
específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental,
em virtude de suas deficiências; e assegurar a aceleração de estudos aos superdotados para
conclusão do programa escolar.

22

O AEE de modo suplementar será oferecido para os alunos com altas habilidades e superdotação. Já o
complementar será oferecido aos alunos com deficiências ou transtorno global de desenvolvimento. (c.f. Decreto
nº 7.611/2011)
23
Redação alterada pela lei nº 12 796/2013, detalhando sobre o público alvo da Educação Especial.
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Em 1999, o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, define a educação
especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino,
enfatizando a atuação complementar da educação especial ao ensino regular.
As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução
CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, determinam que:
“Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às
escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições
necessárias para uma educação de qualidade para todos. (BRASIL,
2001).”
As Diretrizes ampliam o caráter da educação especial para realizar o atendimento
educacional especializado complementar ou suplementar à escolarização. Porém, a crítica que
se faz a esse documento é que, ao admitir a possibilidade de substituir o ensino regular, esse
documento não potencializa a adoção de uma política de educação inclusiva na rede pública
de ensino, prevista no seu artigo 2º.
Já a Resolução CNE/CP nº 1/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação de Professores da Educação Básica, define que as instituições de ensino
superior devem prever, em sua organização curricular, formação docente voltada para a
atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos.
Vemos que há uma preocupação na formação docente para o atendimento dos diferentes
alunos, como é ressaltada na resolução: “formação docente voltada para a atenção à
diversidade”, mas não deixa claro quais são estas diferenças ao mesmo tempo em que deixa
subentendido que a formação docente deva preparar o professor para atender os alunos
público alvo da educação especial, o que tem sido pauta de discussões em várias pesquisas
acadêmicas.
Ainda em 2002 foi aprovada a Lei nº 10.436/02 que reconhece a Língua Brasileira de
Sinais – Libras como meio legal de comunicação e expressão, determinando que sejam
garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, e estabelece a disciplina de
Libras como parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores e de
fonoaudiologia. O que complementa a resolução nº 01/2002, já que esta se refere à formação
docente. Salientamos que, embora a disciplina Libras seja obrigatória nos cursos de
licenciatura desde 2002, só recentemente é que alguns cursos a incluíram em sua grade
curricular. Além disso, apenas essa disciplina não garante ao futuro professor uma formação
que lhe deixe seguro de seu ofício para atender à diversidade na escola, afinal não há apenas
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alunos surdos nas salas de aulas, e ainda se fosse os alunos podem não saber Libras (JESUS,
2012).
Além da preocupação com a Libras, em 2002, a Portaria nº 2.678/02 do MEC aprova
diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as
modalidades de ensino.
Diante de mudanças precisas, em 2003 o MEC implementou o Programa Educação
Inclusiva: direito à diversidade, com vistas a apoiar a transformação dos sistemas de ensino
em sistemas educacionais inclusivos.
Nisso, em 2005, houve a implantação dos Núcleos de Atividades de Altas
Habilidades/Superdotação –NAAH/S em todos os estados e no Distrito Federal, a partir de
então foram organizados centros de referência na área das altas habilidades/superdotação para
o atendimento educacional especializado, para a orientação às famílias e a formação
continuada dos professores, constituindo a organização da política de educação inclusiva de
forma a garantir esse atendimento aos alunos da rede pública de ensino.
No documento do MEC, Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e
programas de 2008, é reafirmada a visão que busca superar a oposição entre educação regular
e educação especial. Para a implementação do PDE é publicado o Decreto nº 6.094/2007, que
estabelece nas diretrizes do Compromisso Todos pela Educação a garantia do acesso e
permanência no ensino regular e o atendimento às necessidades educacionais especiais dos
alunos, fortalecendo seu ingresso nas escolas públicas.
Em 2008 foi publicada a Política Nacional de educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva, cujas diretrizes fundamentam uma política pública voltada à inclusão
escolar, consolidando o movimento histórico brasileiro. Nesse mesmo ano o Decreto nº
6.571dá diretrizes para o estabelecimento do atendimento educacional especializado no
sistema regular de ensino (escolas públicas ou privadas).
Em 2009 foi promulgada a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (da qual o Brasil é signatário) pelo decreto nº 6
949 de agosto de 2009, aprovada pela ONU, assinado em Nova Iorque em 2007. Nela se
estabelece que cabe aos Estados Partes assegurar um sistema de educação inclusiva em todos
os níveis de ensino; determina que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema
educacional geral e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino
fundamental gratuito e compulsório; e que elas (crianças) tenham acesso ao ensino
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fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais
pessoas na comunidade em que vivem.
Em 2009 a Resolução nº. 4 CNE/CEB institui diretrizes operacionais para o
atendimento educacional especializado na Educação Básica, que deve ser oferecido no turno
inverso da escolarização, prioritariamente nas salas de recursos multifuncionais da própria
escola ou em outra escola de ensino regular. O AEE pode ser realizado também em centros de
atendimento educacional especializado públicos e em instituições de caráter comunitário,
confessional ou filantrópico sem fins lucrativos conveniados com a Secretaria de Educação.
Em 2011 o decreto nº 7 611 dispõe sobre a educação especial, atendimento
educacional especializado e dá outras providências e revogou o decreto nº 6 571/2008. A Lei
nº 12.764 de 2012 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.
A Lei nº 13. 005 de junho de 2014 aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá
outras providências. Possui 10 diretrizes, entre elas a III se refere à superação das
desigualdades educacionais e dá ênfase à promoção da cidadania e a erradicação de todas as
formas de discriminação. Nesse plano a Meta 4 é:
universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia
de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais,
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados
(BRASIL, 2014, p. 10).

Já sancionada, a Lei nº 13 146 de 6 de Julho de 2015 institui a lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) que entrará em
vigor em 2016 e tem gerado muitos debates especialmente pelo fato de ter almejado a plena
inclusão civil de pessoas que eram tidas como absoluta e relativamente incapazes no sistema
anterior.
Como vimos nessa seção, há um conjunto de documentos, leis, decretos que foram
criados para dar legitimidade à EE e à EI nas últimas décadas. A EE era ofertada às pessoas
com deficiência por um longo tempo em espaços segregados, algumas vezes substitutivo ao
ensino regular. Com as mudanças exigidas pela sociedade, influenciada pelos movimentos
sociais e pelos novos paradigmas, a EE deixou de ser segregada para ser ofertada nas escolas
comuns, tornando-se uma modalidade transversal. Mas o AEE é ofertado em espaços
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segregados – sala de recursos multifuncionais, centro de AEE – enquanto que a escolarização
é ofertada nas salas comuns, com os alunos especiais e os alunos ditos “normais”. Isso nos
leva a questionar que mudanças são essas que buscavam a não exclusão, que iam de encontro
com a segregação e quer dar continuidade aos espaços específicos/separados?
Toda essa mudança legal e de paradigma cria um sentido de não mais existir exclusão
e uma nova maneira de incluir sem segregar. Vemos que há um efeito de sentido, mas a
exclusão permanece. Não mais pelo fato de não estarem matriculados na escola regular, mas
excluídos dentro da escola. São excluídos quando são considerados diferentes, quando são
tidos como os que não aprendem, perturbam e atrapalham o trabalho do professor. São
excluídos quando possuem espaços específicos para atendimentos específicos. Todos os
espaços deveriam ser adaptados a todas as diferenças.
A revogação, a criação de novas leis e modificações de anteriores acontece porque a
língua não possui sentido único. Essa ambiguidade de sentidos produzida é que exige uma
nova criação, uma ratificação, etc. Essas alterações criam uma confusão a ponto de não se
saber ao certo definir EE e EI em alguns momentos. Na próxima seção apresentaremos como
essa legislação chega ao município de Poções e como são realizadas algumas adequações
exigidas pela legislação.

2.2.2. Educação Inclusiva no município de Poções-BA.

Nessa seção apresentamos alguns dados do município de Poções no que se refere às
mudanças para o atendimento do alunado, público alvo da EE/EI. Sabe-se que o município
ainda não possui Plano Municipal de Educação, este foi encaminhado recentemente para a
aprovação na câmara de vereadores. Não tendo um Plano Municipal de Educação vigente, o
que orienta e assegura legalmente a EI no município tem sido os documentos em âmbito
nacional e internacional,tais como: Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional/96 e
Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de Educação Inclusiva; e a Declaração
de Salamanca.
O município de Poções possui trinta e cinco estabelecimentos educacionais, dentre
eles vinte e quatro estão localizados na sede e onze na zona rural. Dos vinte e quatro (24)
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apenas três (3) são creches. Dentre estes estabelecimentos, cinco (5) declaram no Censo
escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (INEP)2014possuir sanitários acessíveis, porém suas dependências não são acessíveis, o que não
torna a escola inclusiva, afinal os sanitários estão localizados na parte interna dessas escolas e
não adianta ter sanitários acessíveis se não se pode chegar até eles. Dois estabelecimentos
declaram possuir dependências acessíveis, mas não possuem sanitários acessíveis. O que torna
contraditório o processo de inclusão escolar nessas escolas, afinal conforme o ideal de escola
inclusiva na legislação e a partir do paradigma de inclusão social estas escolas deveriam
adotar uma “arquitetura acessível” ou “desenho universal”.
Destes trinta e cinco estabelecimentos dois declararam no Censo (INEP/2014)
possuírem sala de atendimento especial. Mas apenas um (1) possui sala de recursos
multifuncional que foi ativada em 2014, a Escola Municipal Dom Climério, localizada no
bairro Açude. A outra escola (Antônio Carlos Magalhães) que declara ter a sala de
atendimento especial possui toda a estrutura (os materiais, a sala), porém não foi ativada
devido os professores ainda estarem em processo de formação para atenderem na sala. Ainda
sobre instalações das escolas municipais com base nesse mesmo censo apenas quatro escolas
possuem dependências acessíveis aos portadores de deficiência24 e nove dizem possuir
sanitários acessíveis aos portadores de deficiência. Nesse Censo (INEP-2014) o número de
matrículas no ensino fundamental em escolas municipais em Poções são 8 007 alunos, sendo
4 534 nas séries iniciais e 3 473 nas séries finais. Ressaltamos que na pesquisa que realizamos
sobre o censo INEP/2014 por escola da rede municipal em nenhuma declara possuir matrícula
na educação especial, encontramos apenas dados referentes às matrículas em creches, préescolas, anos iniciais e finais e EJA25.
A matrícula dos alunos em Educação Espacial (alunos de escolas especiais, classes
especiais e incluídos) na rede municipal de Poções encontramos no Censo Escolar 2014 no
portal do INEP26 em que quantifica um total de matrículas na rede, assim, verificamos 4
alunos matriculados em pré-escola, 113 nos anos iniciais do ensino fundamental e 40 nos anos
finais do ensino fundamental, e 15 alunos em EJA do fundamental I e II, totalizando 172
alunos matriculados.

24

Termo utilizado pelo site: <www.qedu.gov.br>.
Dados referentes às escolas municipais de Poções disponíveis no site: <www.qedu.gov.br>. Fonte INEP/2014
26
Fonte: <http:portal.inep.gov.br>
25
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Percebemos que o número de matrículas diminui nos anos finais do fundamental
acreditamos que esse fato se dá pelo motivo do município não ter nenhuma escola que oferte
o fundamental II preparada para receber tais alunos.Chamamos de preparadas as escolas que
possuem adequações físicas que possibilitam a acessibilidade, tais como rampas, piso táteis,
portas largas, sanitários acessíveis, salas acessíveis e sala de recursos multifuncionais.
Sobre o atendimento educacional especializado (AEE) temos uma produção de
documentos legais que desde 2001 orientam, definem e determinam a EE e o AEE.
Observamos a parti de nossa pesquisa que em 2001 a Resolução CNE/CEB nº 02 instituiu as
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, para o atendimento de
alunos que apresentem necessidades educacionais especiais em todas as suas etapas e
modalidades. A PNEE/EI afirma que a Resolução nº2/2001 ampliou o caráter da educação
especial para realizar o atendimento educacional especializado complementar ou suplementar
à escolarização, porém, ao admitir a possibilidade de substituir o ensino regular, não
potencializaram a adoção de uma política de educação inclusiva na rede pública de ensino,
prevista no seu artigo 2º (BRASIL, 2008, p. 04). Em seu Art. 16 fica definido:
É facultado às instituições de ensino, esgotadas as possibilidades pontuadas
nos Artigos 24 e 26 da LDBEN, viabilizar ao aluno com grave deficiência
mental ou múltipla, que não apresentar resultados de escolarização previstos
no Inciso I do Artigo 32 da mesma Lei, terminalidade específica do ensino
fundamental, por meio da certificação de conclusão de escolaridade, com
histórico escolar que apresente, de forma descritiva, as competências
desenvolvidas pelo educando, bem como o encaminhamento devido para a
educação de jovens e adultos e para a educação profissional. (BRASIL,
2001, p. 4)

Em 2008 com o Decreto 6 57127 são estabelecidas as diretrizes para o estabelecimento
do atendimento educacional especializado no sistema regular de ensino (escolas públicas ou
privadas). E nele o é AEE deve ser prestado de forma complementar ou suplementar à
escolarização dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas
habilidades/superdotação. O AEE é definido nesse decreto como o conjunto de recursos e
serviços pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras para a participação e a
aprendizagem dos alunos nas diferentes etapas, níveis e modalidades de ensino.
Em 2009 a Resolução nº 04 CNE/CEBinstituiu diretrizes operacionais para o
atendimento educacional especializado na Educação Básica, que deve ser oferecido no turno
inverso da escolarização, prioritariamente nas salas de recursos multifuncionais da própria
27

Revogado nº 7 611 de 2011
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escola ou em outra escola de ensino regular. Por meio dessa resolução ficou determinado
também que o AEE pode ser realizado também em centros de atendimento educacional
especializado públicos e em instituições de caráter comunitário, confessional ou filantrópico
sem fins lucrativos conveniados com a Secretaria de Educação (cf. Art.5º).
Em 2010 são elaboradas duas Notas Técnicas MEC/SEESP/GAB nº 09 e a nº 11. A
Nota nº09 trata das Orientações para a Organização de Centros de Atendimento Educacional
Especializado e de acordo documentos anteriores a ela, fica estabelecido que a EE é uma
modalidade de ensino transversal aos níveis, etapas e modalidades, que disponibiliza recursos
e serviços e realiza o AEE, de forma não substitutiva à escolarização. Considera-se AEE o
conjunto de atividades e recursos pedagógicos e de acessibilidade organizados
institucionalmente prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos
público alvo da educação especial, matriculados no ensino regular. (BRASIL, 2010 A, p. 01)
Em conformidade com a Resolução CNE/CEB n.º 4/2009 o AEE é realizado
prioritariamente nas salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de
ensino regular, no turno inverso da escolarização, podendo ser realizado também em centros
de atendimento educacional especializado públicos e em instituições de caráter comunitário,
confessional ou filantrópico sem fins lucrativos conveniadas com a Secretaria de Educação.
Essa nota trata também das atribuições do centro e dos professores de AEE.
Em 2010 a Nota Técnica MEC/SEESP/GAB nº 11/2010 trata das Orientações para a
Institucionalização na Escola, da Oferta do Atendimento Educacional Especializado – AEE
em Salas de Recursos Multifuncionais. E relata que:
Na institucionalização da Sala de Recursos Multifuncionais, compete aos
sistemas de ensino prover e orientar a oferta do AEE nas escolas urbanas, do
campo, indígenas, quilombolas, na modalidade presencial ou semipresencial.
A implantação das Salas de Recursos Multifuncionais nas escolas da rede
pública é efetuada sem prejuízo das parcerias da Secretaria de Educação com
os demais órgãos responsáveis pelos serviços de saúde, trabalho, assistência
e outros que têm por finalidade o acesso a recursos e atendimentos clínicos e
terapêuticos, às atividades ocupacionais e de recreação, a programas de
geração de renda mínima, entre outros. (BRASIL, 2010 b, p.2)

Assim o AEE deve ser ofertado preferencialmente nas salas de recursos da escola em
que o aluno está matriculado ou de outra escola. E cabe à gestão escolar lançar devidamente
os dados sobre formação; carga horária dos professores do AEE, matrículas dos alunos
público alvo, tanto na classe regular como no AEE; informar a prática pedagógica na sala de
recursos e descrever as condições do publico alvo na comunidade, entre outras.
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Para assegurar fundos para o AEE na Meta 4 do Plano Nacional de Educação (20112014) dentre as estratégias, está garantir repasses duplos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB) a estudantes incluídos; implantar mais salas de recursos multifuncionais;
fomentar a formação de professores de AEE; ampliar a oferta do AEE; manter e aprofundar o
programa nacional de acessibilidade nas escolas públicas; promover a articulação entre o
ensino regular e o AEE; acompanhar e monitorar o acesso à escola de quem recebe o
benefício de prestação continuada.
Afim de definir EE e seu financiamento, foi sancionado o decreto nº 7 611/2011, nele
a educação especial deve ser ofertada preferencialmente na rede regular de ensino, no
Art. 2o diz que a educação especial,
[...]deve garantir os serviços de apoio especializado voltado a eliminar as
barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação.” (BRASIL, 2011, p. 2)

Neste decreto o atendimento educacional especializado é compreendido como o
conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e
continuamente, prestado das seguintes maneiras: I complementar à formação dos estudantes
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado
no tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ouII suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação. (BRASIL,
2011, p. 2)
Como estabelecido no Art. 2, inciso 2º, o atendimento educacional especializado,
[...] deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação
da família para garantir pleno acesso e participação dos estudantes, atender
às necessidades específicas das pessoas público alvo da educação especial, e
ser realizado em articulação com as demais políticas públicas.(BRASIL,
2011, p. 2)

O referido decreto em seu Art. 8o altera o Art. 9 e o Art. 14 do Decreto no 6.253 de
2007, em que estabelece a admissão da dupla matrícula dos estudantes da educação regular da
rede pública que recebem atendimento educacional especializado. Dessa maneira o aluno é
computado tanto na rede regular como no atendimento educacional especializado. Define
também no art. 9º parágrafo 2º do 6 253/2007 que:
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O atendimento educacional especializado aos estudantes da rede pública de
ensino regular poderá ser oferecido pelos sistemas públicos de ensino ou por
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos,
com atuação exclusiva na educação especial conveniadas com o Poder
Executivo competente [...] (BRASIL, 2011, p. 3)

E define o artigo 14 e parágrafo 1o do decreto 6 253/2007, no qual determina que
“serão consideradas, para a educação especial, as matrículas na rede regular de ensino, em
classes comuns ou em classes especiais de escolas regulares, e em escolas especiais ou
especializadas.” (BRASIL, 2007, p 3)
Para alguns militantes da causa da educação especial, professores e profissionais, há
um retrocesso28 no Art. 14 e seu parágrafo 1º, pois onde se lê “educação especial” deveria lerse “atendimento educacional especializado”, já que as instituições filantrópicas não possuem
autorização para escolarizar como a escola regular. Segundo a interpretação de alguns, este
artigo permite que escolas especiais ofertem a Educação. Eis o que consideram um retrocesso.
Em resposta a solicitações de esclarecimentos sobre o decreto 7 611/2011, o
MEC/SECADI/DPEE publicou a nota nº 62/2011 que se define Orientações para os sistemas
de ensino sobre o referido decreto afirmando que o decreto não é inconstitucional. Bem como,
afirma que a EE é parte integrante do ensino regular e não se constitui em sistema paralelo de
educação29.
E em 2013 foi publicada a Nota Técnica nº 55 MEC/SECADI/DPEE que trata da
Orientação dos Centros de AEE, na perspectiva da educação inclusiva. Nela encontram-se as
orientações para as escolas especiais que queiram se transformar em centro de AEE, para
ofertar aos alunos público alvo da EE o atendimento educacional especializado complementar
ou suplementar de forma não substitutiva à escolarização. Para isso os alunos precisam estar
matriculados nas classes comuns da rede regular de ensino. Em apêndice a essa nota encontrase o documento para subsidiar a elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) dos Centros
de AEE contendo os principais aspectos a serem detalhados na reorientação das escolas
especiais e na organização desses Centros.
Na sala de recursos multifuncional do Dom Climério o AEE é realizado no mesmo
turno de escolarização dos alunos, pois os pais não aceitaram que os filhos tivessem que ir a
escola em dois turnos. Assim, a escola se organizou para que duas ou três vezes por semana
28
29

Disponível em: <http://cmoreira2.jusbrasil.com.br>
Cf. BRASIL, 2011 b, p.2
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em horário determinado pela coordenação eles fossem para a sala de recursos multifuncionais.
A sala conta com duas professoras para atuarem no AEE, cada uma com carga horária de 20
horas semanais. São elaboradas atividades pedagógicas, a fim de promover a aprendizagem
dos alunos selecionados para receberem tal atendimento.
Os demais alunos da rede municipal com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento, altas habilidades/superdotação tem a oferta do AEE no Centro Municipal de
Atendimento Educacional Especializado de Poções – CMAEEP, centro de AEE do município.
Em outra pesquisa apresentamos sobre a criação desse Centro de AEE na cidade de
Poções, que vem iniciando suas atividades desde Julho de 2015. Teve sua formação por meio
dois projetos enviados à Secretaria Municipal de Educação de Poções, um elaborado por uma
professora da rede municipal diante das dificuldades encontradas em seu trabalho como
coordenadora pedagógica no município em 2012 e o outro projeto elaborado por uma
fisioterapeuta. Essas propostas culminaram na união dos projetos e a construção de uma
equipe que começou a elaborar o regimento interno do Centro (JESUS e FERREIRA, 2015).
O Centro possui alguns profissionais, tais como: 1 pedagoga, 2 psicólogas, 2
psicopedagogos, 2 professores de Educação Física, 2 fisioterapeutas, 1 clínico geral, 1
enfermeira e 2 monitores.
Segundo a coordenadora, o Centro se respalda nas seguintes documentações legais:
Constituição Federal de 1988, Declaração de Salamanca, Estatuto da Criança e do
Adolescente e Lei 9 694/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Por meio destes
documentos foi elaborado o Estatuto do Centro30. A estimativa é de 280 pessoas atendidas no
Centro, sendo que a maioria apresenta dificuldade de aprendizagem e paralisia cerebral.
Dentre eles existem alunos autistas, com baixa visão e com deficiência auditiva. Todos são
alunos devidamente matriculados na rede municipal.
Estes centros são orientados pelo MEC e podem ofertar o atendimento educacional
especializado por instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos,
que sejam especializadas em educação especial e queiram atender aos estudantes matriculados
nas classes comuns da educação básica. Esta atuação deve ocorrer por meio da reorientação
das escolas especiais.

30

Não tive acesso ao documento.
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Em outros trabalhos observamos, por meio de aplicação de questionários, com uma
amostra de professores da rede municipal que 82,7% disseram que não se sentem preparados
para atenderem aos alunos público alvo da educação especial, apesar de tê-los nas escolas em
que trabalham. Dentre os professores que foram aplicados questionários mais de 50% são
licenciados e destes 48,3% disseram não ter visto nada relacionado à EI durante sua formação.
Do total de nossa amostragem 51,7 % disseram ter discutido sobre o tema durante a formação,
mas não aprofundaram e esse fato os faz se sentirem despreparados para tal atendimento. A
maioria dos professores da rede municipal não possui formação específica para a EE/EI ou
AEE. (JESUS e FEREIRA, 2015)
Ressaltamos que a maior formadora de professores na região é a Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB, e que um dos cursos mais antigos, o de Licenciatura
Plena em Geografia, até 2012 não possui em sua grade curricular uma disciplina que
discutisse EI, apenas em 2012 que sua grade foi atualizada, acrescentando a disciplina
LIBRAS. Verificamos em outra pesquisa (JESUS, 2012) que 100% dos professores de
Geografia entrevistados da rede estadual não se sentiam preparados para a EI. Dentre eles
71,4% não discutiram nada relacionado à EI durante a graduação.
Apenas uma disciplina na formação inicial é pouco para a demanda que existe para se
trabalhar numa escola que se projeta a ser inclusiva. A formação continuada é uma alternativa
para superar os desafios vinculados à formação docente para a EI. É preciso que cursos de
formação continuada sejam ofertados tanto em instituições públicas quanto privadas, ou
mesmo organizados pelo município em parceria com o Centro de AEE a partir das
necessidades educacionais que se destacam na rede.
Como vimos, nessa seção apresentamos os aspectos e mudanças que a rede municipal
tem se prestado para a EI. Trouxemos alguns dados sobre matrícula, estruturas físicas e
professores das escolas da rede. Na próxima seção (2.3) discutimos a construção das políticas
públicas e como as condições de produções refletem nessa construção. Abordamos a memória
discursa da exclusão e como o binômio, Educação Inclusiva, é crivado por discursos de outros
períodos históricos.
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2.3. Políticas Públicas Educacionais: memória discursiva sobre práticas de exclusão e o
discurso oficial como espelho de ações de inclusão.

Nessa seção buscamos analisar o processo de construção de políticas públicas
educacionais e o seu desdobramento na perspectiva de educação inclusiva no Brasil. A partir
da análise documental da legislação brasileira propomos uma discussão sobre o discurso
jurídico, sobre os processos históricos de relações político-econômicas e como estas
mudanças interferem/influenciam nas elaborações de políticas educacionais.
Abordamos a construção das legislações como o arquivo (para a AD) que autoriza,
legitima

e

interdita

possibilidades

de

interpretação

sobre

“inclusão/exclusão”.

Fundamentamo-nos em Pêcheux (1997, p. 57) que ratifica o arquivo “[...] entendido no
sentido amplo de “campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão” [...]”.
Para a construção da seção deste capítulo realizamos pesquisas bibliográficas sobre
políticas públicas, educação e educação inclusiva; análise documental da legislação que
assegura a educação inclusiva no Brasil.
Nesta subseção de modo geral é analisado, os dizeres oficiais e a legislação que
legitima as práticas educacionais inclusivas no município de Poções. O município não possui
Plano Municipal de Educação, seu plano ainda está em processo de elaboração. Assim, no que
se refere à EI, a secretaria de educação do município se respalda e se orienta por meio da
legislação nacional sobre EI. Por meio dessa informação partimos da legislação brasileira e
das práticas no município para entender e analisar tais práticas buscando retomar a uma
memória discursiva. Além disso, analisamos as condições de produção dos documentos e da
legislação que autoriza/legitima/assegura a EI no Brasil/Poções para entender os processos de
construção dos discursos que regem as práticas e dizeres sobre EI.
Mas cabe perguntar: A quem interessa esta legislação? Quais seus mecanismos de
interpretação da memória e do arquivo? De que modo existe a busca por um sujeito ideal que
pode ser contraposta à dispersão do sujeito, tal como defende a perspectiva discursiva? Para
lidar com estas questões a noção de sujeito (discutida no capítulo 1) é crucial para
acompanhar parte deste jogo de interpretação.
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Para melhor entender a Educação Inclusiva de modo geral e no contexto nacional, é
necessário entender o surgimento desse movimento de inclusão. Silva e Facion (2005, p. 183)
enfatizam que o movimento de inclusão começou em 1985 em países desenvolvidos e que
tomou impulso na década de 1990 e vai “[...] se desenvolver fortemente nos primeiros dez
anos do século XXI envolvendo todos os países”. Esses movimentos sociais nas décadas de
1980-90 ganharam força devido à reorganização do Estado que passou por mudanças nas
teorias de produção, do keynesianismo para o neoliberalismo, e por conta das crises do
capitalismo que abalaram os países gerando crises econômicas nestes. Estes fatores
contribuíram para que os movimentos tivessem força para reivindicarem melhorias.
Pan (2005, p. 94) ratifica o tratamento que pessoas com algumas deficiências eram
submetidas,
[...] na história da humanidade desde as práticas presentes nas sociedades
antigas e medievais, que pregavam a eliminação ou o abandono dos
deficientes mentais, considerados subumanos, passando pelo cristianismo,
quando, então eles ganham alma no plano teológico. A marca caridadecastigo define a atitude medieval diante da deficiência. A caridade protege o
deficiente no asilo e também o esconde e o isola; por outro lado, o castigo o
protege, é a forma de salvar sua alma. Com o renascimento, a ênfase no
conhecimento científico torna-se a principal diretriz dos procedimentos
médicos para com aqueles que passam, naquela época, a ser entendidos
como doentes.

Na Antiguidade as pessoas com deficiência deveriam ser eliminadas. Na Idade Média
com o cristianismo essas práticas ganham outra expressão “caridade-castigo” em que eles
eram isolados e castigados para obterem salvação. Esse discurso religioso perpassa por vários
anos essa relação com as pessoas com deficiência mental.
Estas práticas na Modernidade mudaram apenas o lugar de isolamento, não mais em
asilos, mas na casa de familiares que construíam quartos separados para o deficiente, onde ele
deveria permanecer o dia inteiro. Isolado de todos e das possíveis visitas que chegassem
(PAN, 2005).Mudaram os lugares, mas as práticas são as mesmas, materializam o discurso
religioso da “caridade-castigo” da Idade Média, em que é por caridade que os pais cuidam do
deficiente dando-lhe o necessário para sobreviver, e o castigo é realizado pelo isolamento.
Para Pêcheux (1997) todo discurso se constitui a partir da uma memória e do
esquecimento de outro. Vemos que essas práticas modernas trazem um retorno de um
discurso da Idade Média, porém com novos dizeres, um discurso formado por outros
discursos.
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Ainda sobre esse processo histórico de tratamento que se dava às pessoas com
deficiência Meireles-Coelho et al (2007, p. 2) relata que no documento da Unesco31“Mesa
temática internacional: ‘imagens do deficiente voltadas ao grande público”32 (Unesco, 1977)
descrevia a evolução da humanidade de acordo com a forma como o deficiente fora tratado e
considerado. Esse tratamento é caracterizado como etapas evolutivas,
Um primeiro estádio filantrópico caracteriza-se pelo conceito dominante de
doença, enfermidade e incapacitado constante, característica do sujeito
«anormal», que pode ser objeto de compaixão por parte da comunidade ou
dela ser segregado. Num segundo estádio de assistência pública
institucionaliza-se a ajuda aos inválidos necessitados e pode proceder-se ao
seu internamento como medida de higiene social. O terceiro estádio dos
direitos fundamentais é a época da noção de direitos universais, estando
entre eles o direito à educação, mas que podia ter exceções sobretudo nos
casos de QI muito baixos. O quarto estádio da igualdade de oportunidade
põe em questão a noção de norma e normalidade, privilegia as relações entre
o indivíduo e o seu meio e considera o estatuto socioeconómico e
sociocultural das famílias como determinante do sucesso escolar e social. O
quinto estádio do direito à integração é apontado como atual, mas não é
caracterizado.

Para nós o importante aqui não é análise do documento daUnesco em si, mas trazer
seus dados para discutirmos e analisarmos o “já dito” que possibilita a reconfiguração das
políticas inclusivas brasileiras. Nesses estágios que podemos aqui dizer que foram da Idade
Média até a Contemporaneidade, vemos no primeiro a relação que também foi relatada por
Pan (2005) quanto à relação de caridade para com a pessoa com deficiência mental. Essa
relação medieval que é crivada pelo discurso religioso da caridade para com os deficientes, o
que fez com que se tivesse piedade destes, mas ao mesmo tempo eles não eram considerados
“normais” e por isso eram isolados, além de serem considerados doentes e incapazes. Embora
pareça que este primeiro estágio tenha se esgotado, ele ainda é notório na atualidade quando
vemos que as relações que se estabelecem com os alunos com deficiência são fundamentadas
na caridade e no isolamento. Assim, a caridade e piedade são materializadas nas relações com
a pessoa com deficiência.
Os isolamentos podem ser percebidos no enunciado do PAI que foi entrevistado ao
relatar sobre o que entende por EI.
[...] eu acredito que a EI não é só a acessibilidade que tem que ter na escola com as adaptações
para a criança, mas eu acho que não só o professor em si que deve ser orientado a acolher
aquela criança que tem aquela necessidade especial, mas eu acho que a escola em si tem que
ser toda preparada, a turma em si recebe uma criança que é especial não é excluir lá no canto

31
32

Organização das Nações unidas para a Educação, Ciência e Cultura.
Tradução livre da autora.
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como fazem algumas escolas aqui, fazem um cercadinho33 e coloca as três crianças do outro
lado e deixa lá no canto com uma babá cuidando, que interação essa criança está tendo? Não
está tendo nenhuma neh. (PAI, 2015) (grifos nossos)

Aqui chamamos a atenção para dois detalhes que marcam a materialização do discurso
medieval da caridade (realização da matrícula) e do isolamento (físico e social) e de um novo
discurso fundamentado nas ciências modernas (Psicanálise, Psicologia, Sociologia) e pelos
documentos internacionais do século XX que defendem a necessidade de interação (Relatório
Warnock, Declaração de Salamanca, etc).
O fato de que ainda hoje nas escolas há o isolamento que é determinado por uma parte
física (carteiras diferentes, carteiras à frente das demais, cercadinhos) ou o isolamento social
(pelos colegas, professores e demais profissionais da escola) nos faz perceber que estas
práticas ditas “inclusivas” de hoje estão crivadas pelo discurso religioso medieval da
caridade/isolamento.
Quando analisamos no enunciado do PAI que afirma “não é excluir lá no canto”,
vemos que a posição sujeito nesse caso resgata a memória discursiva o que torna legível um
modo de enunciar próprio da posição sujeito que ocupa nesse discurso. Assim, ele resgatando
a memória discursiva do que é para ele (posição sujeito) “inclusão”, só o diz por meio do
resgate de um arquivo que legitima essa concepção de “inclusão”, provavelmente da
legislação ou outros meios que se sirvam como arquivo que propiciou tal resgate de
conceituação do que é “inclusão” para esta posição sujeito em questão.
Abrimos um parêntese para retomarmos aqui o que ratificamos mais acima
fundamentado em Pêcheux (1997) sobre a noção-conceito arquivo, que são documentos
pertinentes e disponíveis sobre uma questão. Mas salientamos que não necessariamente estes
documentos se limitam à escrita, final a língua é uma base do discurso, mas não é a única.
Há uma retomada de um “já dito” em outro lugar, em outro momento. Por caridade a
sociedade atual “acolhe”, permite a “inserção/matrícula” desses alunos com deficiência.
Porém não sabe ainda como lidar com estes que por muito tempo foram mantidos fora do
contexto social, fora das escolas, fora do convívio com outros que não fossem seus familiares.
A interação que é tão questionada e tão solicitada nos dias de hoje é traço do discurso
científico que testou e como resultado expôs para a sociedade essa necessidade da interação.
Nisso vemos que as práticas inclusivas de hoje estão atravessadas por esses dois discursos que
se firmaram em tempos diferentes: medieval e modernidade.

33

Aqui o PAI (nosso entrevistado) se refere a um fato ocorrido em Poções contado por um pai de uma criança
autista e que foi colocada em um cercadinho com outras duas crianças com deficiência.
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Na Idade Média como cabia à Igreja a manutenção da norma/ lei o que prevalecia era
o discurso religioso e a prática da caridade/isolamento como tratamento à pessoa com
deficiência. Na Modernidade esta instituição perde sua função de reguladora e esta passa a ser
do Estado, as ciências se destacaram e isso fez com que as atitudes sociais ganhassem novas
características, mas não abandonassem por completo as “velhas” atitudes medievais e
religiosas.
No século XX houve uma busca pela inclusão das pessoas com deficiências, nos
diferentes espaços sociais, o que gerou uma luta pela inclusão educacional destes,
questionando as adequações que a sociedade deveria fazer para que estes não fossem
excluídos. Seguindo o paradigma de inclusão social em que a sociedade é que precisa se
adequar às mais variadas diferenças e não os diferentes se adequar ao modelo de sociedade
existente que não se constituiu pensando as diferenças existentes entre os seres humanos.
No âmbito educacional além de se reivindicar as mudanças para inclusão das pessoas
com deficiência, houve uma reflexão a cerca dos que estavam inseridos no contexto escolar,
mas que possuem especificidades para aprendizagem. Passou-se a refletir sobre as diferentes
maneiras de aprender e sobre uma nova prática docente diante dessas maneiras.
Com as conferências mundiais sobre Educação para Todos (1990) e de Salamanca
(1994) que resultaram em duas declarações com respectivos nomes, fizeram com que as
discussões girassem em torno de uma educação para “Todos”, todos os que são discriminados
no contexto educacional, além de trabalhar em prol da diversidade.
Vemos essa afirmativa na Declaração de Salamanca (1994, p.2) em que fica
estabelecido o direito:
[...] à educação de todos os indivíduos, tal como está inscrito na Declaração
Universal dos Direitos do Homem de 1948, e renovando a garantia dada pela
comunidade mundial na Conferência Mundial sobre Educação para Todos de
1990 de assegurar esse direito, independentemente das diferenças
individuais,

Fica evidenciado que “todos” possuem direito à educação, e que independentemente
de suas “diferenças individuais” terão esse direito. Assim, nos perguntamos a que corresponde
o “todos” explicitado nesses documentos. Na Declaração Mundial sobre Educação para Todos
(1990, p. 4) o Artigo 3: “universalizar o acesso à educação e promover a equidade” possui
dois itens que destacamos para que possamos entender os sentidos de “todos”:
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1. A educação básica deve ser proporcionada a todas as crianças, jovens e
adultos. Para tanto, é necessário universalizá-la e melhorar sua qualidade,
bem como tomar medidas efetivas para reduzir as desigualdades.
4. Um compromisso efetivo para superar as disparidades educacionais deve
ser assumido. Os grupos excluídos - os pobres: os meninos e meninas de rua
ou trabalhadores; as populações das periferias urbanas e zonas rurais os
nómades e os trabalhadores migrantes; os povos indígenas; as minorias
étnicas, raciais e lingüísticas: os refugiados; os deslocados pela guerra; e os
povos submetidos a um regime de ocupação - não devem sofrer qualquer
tipo de discriminação no acesso às oportunidades educacionais.

Vemos que o “todos”, aqui nessa declaração, diz respeito a todas as pessoas com
diferentes faixas etárias, crenças, línguas, etc. e ressalta a importância de se firmar um
compromisso com os grupos excluídos: “pobres, populações de periferias, migrantes,
nômades, indígenas, minorias étnicas, raciais e linguísticas, refugiados” para superar
“disparidades” e afim de que estes não sofram nenhum tipo de discriminação no “acesso às
oportunidades educacionais”. Vemos que aqui há um sentido criado em relação à exclusão,
que nos remete a refletir que não apenas as pessoas com deficiência estão excluídas, mas há
outras exclusões relacionadas a outras diferenças sociais, econômicas, étnicas, religiosas, etc.
E que é preciso superar essas “disparidades” para que as discriminações não aconteçam. Que
superação se quer obter? Superar as disparidades seria tornar “todos” iguais? Ou ressaltar e
valorizar a diferença afim de que a partir da escola/educação essas diferenças tanto de acesso
quanto de oportunidades sejam eliminadas?
O efeito de sentido34 criado aqui é que todos tenham acesso e direito à educação. Mas
vemos que o que é preciso, que ainda na atualidade não se concretizou, são mudanças para
que estes grupos excluídos possam ter acesso e possam permanecer na escola, e permaneçam
sendo respeitado pelas diferenças que possuem.
Ainda nessa Declaração e no artigo 3 há o ponto 5 que se refere às pessoas com
deficiências:
5. As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de
deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que
garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e
qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo.
(UNESCO, 1994, p 04)

Analisamos e reafirmamos que a língua não possui sentido único e por isso há uma
grande necessidade de tanto se reafirmar, reformular leis/documentos e criar novos que
34

“[...] discurso como efeito de sentidos entre locutores.” (Orlandi, 1994, p. 53)
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possam retificar outros (PÊXHEUX, 1997). Como podemos ver na Declaração Mundial de
Educação para Todos, em que há a necessidade de elencar quem são os grupos excluídos,
quem são e compõem esse “todos”, e ainda de uma ressalva a educação para as pessoas com
deficiência. Se o “todos” dessas declarações significasse todos realmente, de modo que
nenhuma pessoa ficasse de fora do contexto educacional e tivesse mudanças nas estruturas
arquitetônicas e pedagógicas nas escolas para que todos pudessem ter seu direito garantido,
não haveria necessidade de reformular leis, criar decretos, notas, resoluções para garantir aos
excluídos um direito que lhe é dado desde 1948 na Declaração Mundial dos direitos humanos.
Dito de outra maneira, esse “todos” dessas declarações produz um sentido que não é o de
todos, sem exceção.
A língua produz essa dubiedade de sentido que é preciso que nas novas legislações
sejam destacadas e ratificadas de modo a ficar bem claro quem são “todos” ditos nas três
declarações citadas acima. Nisso, há uma luta para reafirmar quem a escola precisa incluir e
como ela deve se organizar para que tal inclusão aconteça, assim, cada grupo excluído
reivindica por si.Essa questão de ambiguidade de sentido nunca será resolvida, isso acontece
porque a língua é a base material dos discursos. Os discursos são divergentes, mas a língua é a
mesma. Assim, “[...] um discurso, tal como o produz um sujeito [...] é simultaneamente o
resultado das determinações da língua e de um processo histórico específico, que fazem com
que a sequência produzida e seu sentido sejam o que são.” (POSSENTI, 2009, p.54).
Verificamos que uma “nova” visão sobre inclusão escolar se destacou mundialmente e
ampliaram-se as lutas, não se reivindicavam apenas acessibilidades nos diferentes espaços
físicos como também um reajuste nas escolas para incluir os diferentes alunos. Sugerido no
“Relatório Warnock35” o uso do termo Necessidades Educativas Especiais (NEE) passou a
nomear o aluno que, “[...] comparativamente com os alunos da sua idade, apresenta
dificuldades significativamente maiores para aprender ou tem algum problema de ordem
física, sensorial, intelectual, emocional ou social [...]” (SILVA, 2009, p.6). Anterior a
Declaração de Salamanca já era mencionado no Relatório Warnock a deficiência física e
sensorial, como algo que também deveria ser levado em conta nas discussões e práticas
educacionais, apesar de alguns movimentos defenderem que as pessoas com deficiência é que
estiveram sempre excluídos do contexto escolar.

35

Documento publicado em 1978, resultado do trabalho coordenado por Mary Warnock, do Departamento de
Educação e Ciência da Inglaterra.
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Mas o movimento ressalta que algumas deficiências não são necessidades
educacionais especiais, pois não se tornam empecilhos na aprendizagem. Sendo que para
incluí-lhos haver necessidade de adequações físicas e metodológicas (em menor escala).
Vemos que há aí uma contradição no que se refere ao uso do termo necessidades
educacionais especiais (doravante NEE) para nomear o público alvo da EE. Verificamos dois
sentidos: um que mencionado no relatório inclui “problemas físicos e sensoriais” como NEE,
e como veremos mais a frente esse sentido é reafirmado na PNEE/EI; outro sentido se
estabelece nas novas documentações legais da EI, tais como o decreto (nº 7 611/201) e leis (nº
12 796/2013 e nº 13 005/2014)que se refere ao público alvo da EE ou ao AEE e que mudou a
nomeação na redação da LDB/96, onde se lê como sendo público alvo da EE os alunos “com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”.
Nesse último sentido fica claro que os alunos que apresentarem uma dessas características são
alunos público alvo da EE ou que precisam de AEE, mas que não podemos utilizar mais o
termo NEE para se referir aos alunos do AEE ou da EE, pois para alguns esse termo não se
refere aos alunos com deficiência, já que para estes nem toda deficiência pode ser considerada
uma NEE, e que para incluir os alunos com deficiências são necessárias adequações
arquitetônicas.
Vemos que no Relatório Warnock o termo NEE abrange os deficientes, visto que nele
é mencionado “problemas físicos e sensoriais” e na Lei nº 13 146/2015 a pessoa com
deficiência é definida como:
“[...] aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas” (BRASIL, 2015, p. 01)

Nessas condições, há o que Pêcheux (1993) de discurso transverso, em que temos a
variação de nomenclatura, mas que se refere ao mesmo processo, porém tentando criar um
novo sentido, formando um efeito de sentido diferente do “já dito” em relação ao dito na
atualidade, melhor dizendo, cria-se um efeito ao se reformular as redações dos novos
documentos, leis, etc que se referem a EI de que o que tem que ser mencionado na atualidade
é o que está escrito nas novas leis. E as nomeações registradas em documentos anteriores
perdem a legitimidade de nomeação, e dá outro sentido a EE/EI ou ao público alvo destas.
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Anos depois essa nomeação – NEE - também se direciona aos alunos com altas
habilidades e transtornos, como afirmado na Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (2008, p. 8):
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de
ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais [...]

Diante desse recorte, verificamos que o sentido aqui é que as NEE são/estão
relacionadas aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação.
Outra observação relevante a referida citação é que nela o enunciado “acesso” se
refere aos alunos chamados de público alvo da EE e que englobam nesse sentido os alunos
com NEE, logo, os grupos (movimento) que consideram que alunos com NEE são os alunos
que apresentam déficit de aprendizagem e que já estão inseridos no contexto escolar, aparece
na PNEE/EI como ainda sendo um objetivo para a educação garantir o “acesso, a participação
e a aprendizagem” destes, ou seja, tanto alunos com deficiência como com NEE precisam de
mudanças na escola para que a inclusão aconteça como ela é idealizada em seu tripé:
acessibilidade, permanência e aprendizagem.
Poker (2007,p. 174) relata que “O Relatório sugere que a expressão necessidades
educacionais especiais36seja aplicada não para rotular o aluno, mas sim, para traduzir todas as
exigências para seu progresso escolar. [...]”. Nomear por si só já é rotular, há em nossa
sociedade a necessidade de nomear as doenças, de nomear os fenômenos, fatos, e ainda de se
criar nomes que ainda não existem para nomear as mesmas coisas já nomeadas (neologismos).
Vão se ressignificando os significados já existentes. E isso se dá ao fato de sermos
constituídos pela linguagem. O simples fato de nomear nos faz entender como as relações
funcionam no mundo. Vemos isso bem explicitado por Lacan em O Estádio do Espelho, que a
relação outro/Outro contribui para a constituição do Eu. Bem como, do processo que se
estabelece por meio do imaginário. Voltaremos a discutir melhor esse processo no capítulo 3.

36

Nos documentos pesquisados que se referem ao Relatório Warnok apontam que nele aparece o termo
necessidades educativas especiais. Porém em Poker (2007), na legislação sobre educação inclusiva e diferentes
autores brasileiros utilizam o termo necessidades educacionais especiais. Utilizaremos conforme autores
brasileiros.

67

A ação afirmada por Poker (2007) da nomeação sugerida pelo relatório Warnock que
não é de rotular, mas sim de “traduzir” as exigências para o processo escolar, nos faz pensar
nos efeitos de sentido que o enunciado “traduzir” nos remete, já que o termo está vinculado a
significações de outros termos, dito de outra maneira, a “tradução” para NEE seria o que o
aluno precisa para seu “progresso escolar”, mas podemos pensar que há aí um paradoxo, em
que só há tradução de uma nomeação, nisso há sim o que ela chama de “rotular”, já que, estes
alunos recebem um “rótulo” para definir como podem ser tratados e o que precisam a partir
dos discursos médico/científico e jurídico.
Estas nomeações se dão por ser parte de um processo social em que tudo deve ser
nomeado, mas ao mesmo tempo tem caráter científico, pois a ciência busca nomear,
classificar, esclarecer, investigar e renomear ou reclassificar os já nomeados e classificados.
Afirmamos diante disso que há dois sentidos para rotular: O primeiro mencionado por
Poker (2007) que aparece no Relatório com o sentido de não haver ou não promover
discriminação por meio dessas nomeações/classificações; O segundo está vinculado a rotular
no sistema capitalista, em que os produtos industrializados possuem rótulos para sabemos de
suas composições, dessa maneira, essa função da rotulação para nós seres humanos estaria
crivado pelo discurso médico em que a Medicina cabe a descoberta, classificação e a busca da
cura/tratamento das doenças sejam elas psíquicas, mentais, emocionais, físicas, genéricas, etc,
para garantir maiores chances de vida duradoura (MOULIN, 2008) ou ainda estes produtos
trazem em seus rótulos uma tabela de valores nutricionais, que para nós estaria para a
rotulação da deficiência ou NEE como a tabela do como agir diante deles e com eles. Por fim
nos questionamos por que não “rotular”37? Se um dos sinônimos de rotular é “classificar”,
vemos que há um paradoxo, em que há por um lado um desejo de que a Medicina ou outras
Ciências se ocupem dessas investigações e classificações/catalogação e do outro há a
sensação de não saber como lidar com elas. Nisso há a rotulação, mas não podemos
mencioná-las, o aluno possui deficiência auditiva, mas não pode ser chamado de deficiente
auditivo, nem tampouco pode ser chamado surdo, como se mencionar a diferença fosse
motivo de discriminação. Ressaltamos que vendar os olhos à diferença é uma discriminação.
A não aceitação da diferença é que promove as diversas formas de discriminação do outro
pela diferença que ele venha a ter seja ela financeira, regional, física, genética, etc.

37

Entendemos rotular nesse sentido como um de seus sinônimos que é classificar.
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É preciso ver, nomear, conhecer, e entender a diferença como existente e presente.
Fingimos aceitar a diferença tentando igualar. Como compensação, tem-se tratado esse
alunado como igual, herói ou incapaz de suas escolhas, decisões e participações.
Melo e Sampaio (2007, p.127) afirmam que “os alunos Superdotados também são
considerados especiais, apesar de pouco se falar de sua situação na escola.”. Como afirmam
os autores as necessidades são especificidades ou potencialidades que cada aluno apresenta e
por isso precisam de uma postura, metodologia, currículo e uma série de mudanças para a
garantia de educação para todos respeitando as especificidades do educando, desse modo,
“[...] não é o aluno que deve adaptar-se à escola, mas sim, esta deve torna-se um espaço
inclusivo, a fim de cumprir seu papel social e pedagógico para a educação na
diversidade.”(PAN, 2005, p. 136).
Tem-se discutido muito sobre as debilidades, déficits e dificuldades em detrimento das
discussões sobre as altas habilidades. O que se prioriza são os discursos de igualdade, como já
falamos antes, em que a igualdade é tida como homogeneidade.
Reforçada pelos documentos internacionais do século XX a adequação das escolas
para as diferentes necessidades, presentes no relatório Warnock e na Declaração de
Salamanca, que buscaram respectivamente trazer a tona o paradigma educativo para substituir
o paradigma médico, além de promoverem a incitação dos governos para investirem em
políticas que garantissem educação para todas as crianças independente de suas dificuldades e
diferenças (MEIRELES-COELHO et al, 2007).
Com o novo sentido que se deu à inclusão a partir desses documentos e da
conceituação de interação, se reconfigurou a ideia de escola como o espaço que não garante
somente a formação formal e profissional (que o capitalismo atribuiu), mas também é espaço
social, é nela que os alunos se encontram e interagem com a gestão, funcionários e
professores, contribuindo para seu desenvolvimento cognitivo, amadurecimento, formação
social e política, e isso passou a exigir que a escola tivesse um quadro de docentes que não se
intimidassem em mostrar e refletir a realidade dos educandos, como também a realidade da
sociedade capitalista.
Dessa maneira, incluir se configurou em não apenas matricular os alunos público alvo
da EE, mas garantir-lhes interação social, reflexão sobre a realidade vigente, preparação para
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mercado de trabalho, etc. Nas produções acadêmicas essa inclusão é evidenciada por vários
autores, escolhemos Pan (2005, p. 106) para mostrar como é vista essa nova proposta:
Abrir as portas para a inclusão não significa simplesmente colocar alunos
nas salas de aula do ensino regular. O debate da inclusão requer
aprofundamento ético e político para com as diferenças. Caso contrário pode
cair na desmemoria e repetir-se em silenciadas práticas de exclusão.

Se assim for o que se terá é uma falsa inclusão apontada por Silva e Facion (2005, p.
182) que ratificam, “O ato de inserir o aluno com necessidades educacionais especiais no
ensino regular, por si só, seria uma pseudo-inclusão, o que nos soa, no mínimo, como
irresponsabilidade.”. Como já mencionamos anteriormente a inclusão está fundamentada em
um tripé: inserção pela acessibilidade, permanência e aprendizagem. Por isso as produções
acadêmicas nesse contexto ratificam que apenas a inserção não é inclusão, pois apenas a
matrícula não garante a permanência e a aprendizagem do aluno.
Aqui voltamos a nossa hipótese e afirmamos que concordamos que inseri-los na escola
regular não é incluir, pois, não basta matriculá-los, é preciso garantir a estes educandos
possibilidades de interação, ensino-aprendizagem, e acessibilidade à própria escola. Se isto
não lhes for assegurado eles continuam excluídos, porém matriculados ou apenas inseridos na
escola. Lembrando que a escola é nesse contexto o lugar jurídico da igualdade, como se todos
os alunos fossem “iguais”, esta é a ideia de igualdade criada pelo discurso jurídico e que se
reproduz nos sujeitos envolvidos nesse processo.
A inserção desse alunado sem qualquer alteração e adequação da escola para estes é
apenas cumprimento da lei proposta, para não sofrer uma sanção ao não cumprimento da lei.
Assim, as escolas estarão preocupadas somente com o quantitativo e não com o qualitativo,
respectivamente preocupadas com os dados/índices apresentados em pesquisas ou avaliações
das políticas públicas e esquecendo-se de cumprir as demais funções que lhe cabe. É preciso
mudanças concretas para que este ou aquele aluno possa se desenvolver de forma adequada.
Ao conceituar igualdade e fazer um levantamento histórico, Carone (1998) propõe
uma reflexão sobre a igualdade em meio às diferenças existentes, diferenças humanas, as
especificidades de cada indivíduo que devem ser valorizadas e respeitadas. Para ela igualdade
não é sinônimo de homogeneidade, mas sim de heterogeneidade convivendo com igual
respeito. A autora relata que:
[...] Depois de séculos de lutas contra a discriminação por sexo, raça, cor,
religião, convicção filosófica ou política, diferenças culturais etc., as
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sociedade democráticas estão sendo perpassadas por questões novas de
grupos minoritários que reclamam para si mesmo uma nova forma de
discriminação, dita positiva. [...] Buscamos não apenas o reconhecimento
social de suas demandas específicas e de algumas linhas a mais dos textos
constitucionais como referencia aos seus direitos políticos e sociais, mas
retraçar o mapa da geografiaidentitária do nosso século. Não lutam, é obvio,
pela desigualdade, mas sim pelos contornos das diferenças. O que traz de
volta o velho tema da igualdade, com uma nova música. [...] (CARONE,
1998, p. 172)

Os novos grupos minoritários que trazem de volta as discussões sobre igualdade na
referida citação são - neste momento histórico - diversos e distintos, pois a luta se
particulariza mediante as mazelas e as precárias condições que cada grupo vai se encontrando
em meio ao sistema vigente. Assim, os grupos sentem a necessidade de reivindicar, de exigir
melhores condições de vida e para isto se organizam na intenção de mudança, porém as
mudanças feitas amenizam as situações de cada grupo que serão tidas como mudanças
benéficas ao grupo que a solicita.
Ter NEE quer sejam derivadas de dificuldades, deficiências ou potencialidades, não
limitam ou definem a capacidade intelectual de um indivíduo. É preciso desvincular
inteligência, desenvolvimento cognitivo, psíquico e emocional dos conceitos: normalidade ou
anormalidade. Isto porque vemos a predominância de alguns estudos que apontam que
algumas mudanças devem ser feitas para que a EI se concretize, Silva e Facion (2005) as
denominam de desafios e destacam as mais relevantes: conscientização da comunidade
escolar e da sociedade para entender e educar o alunado; investimento na preparação
continuada da equipe escolar; formação de mestres, doutores, de docentes formadores de
professores e outros profissionais para o atendimento educacional;estruturação de métodos,
técnicas e recursos de ensino eadaptação de currículos.
A sociedade precisa perceber e atentar-se para a realidade na qual ela está inserida e
qual “igualdade” é necessária nesse momento histórico, como se vê na Declaração Universal
dos Direitos Humanos no Artigo II inciso 1º(1948, p. 1) em que estabelece:
Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de
raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza,
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.

Todo ser humano tem direito de gozar dos direitos proclamados na referida
declaração, independente de suas diferenças ou especificidades. É-nos dado o direito na
documentação, na legislação, na teoria, mas na prática ainda estamos longe do direito
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assegurado a todos por esta declaração ou outros documentos legais. Discutiremos esse
processo mais a frente.
Dessa maneira, esta Declaração funciona como arquivo38, pois se recorre a ela para se
apoiar no que é direito, quais são os direitos que cada cidadão possui, sendo assim, ela se
torna memória discursiva à medida que é citada para se referir aos direitos. Nela é legitimado
e materializado o discurso jurídico e científico de direito.
Poderíamos pensar que não haveria a necessidade de tanta reformulação das leis se o
que falta é a sua prática. Essas reformulações estão relacionadas com as condições de
produção em um momento histórico, em que o “já dito” estabelece relação com os possíveis
novos dizeres, determinando o que pode ser dito. Entendemos que estas mudanças se
relacionam com as reivindicações e movimentos de lutas em algum momento histórico, mas
questionamos que por mais que a legislação tente atender as reivindicações alterando suas
redações, ainda fica longe do alcance do que está idealizado nelas. Aqui estamos lidando com
as formações imaginárias39 que se tem do que venha a ser a EI.
As políticas públicas como afirma Kassar (2004), derivam das reivindicações dos
movimentos sociais que lutam por melhorias de condições de vida e do trabalho, porém por
mais que possam amenizar a situação de precariedade e auxiliar os grupos excluídos, as
políticas sociais vão garantir a reprodução do modo de produção capitalista, a nosso ver elas
vão de alguma maneira se vincular à lógica do capital.
Analisar as políticas públicas é buscar entender todo o processo que se constitui na
construção dessas políticas e a demanda macro que rege toda a sociedade, nas relações
políticas, econômicas e sociais. Em termos discursivos, isto requer considerar os processos de
construção das políticas inclusivas e como estas refletem nos sujeitos. Assim, analisar todo
esse processo é para nós analisar as condições de produção que fazem movimentar os
discursos ligados ao que se interpreta, como se interpreta e quem interpreta o que é (seria)
inclusão/exclusão. Dessa maneira, não desvinculamos a teoria do método de análise que
fundamenta esta pesquisa.

38

O que Orlandi(2010, p.22) chama de memória de arquivo, pois “[...]esta representa o discurso documental, a
memória institucionalizada que é aquela justamente que fica disponível, arquivada em nossas instituições e da
qual não esquecemos.”
39
Presidem todo o discurso. A relação estabelecida entre os locutores (posições sujeitos no discurso) são
estabelecidas a partir da imagem que cada um desses sujeitos fazem de si, do outro (seu interlocutor) e do objeto
de discurso. Cf. ORLANDI, 2010.
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Deste modo, percebemos as contradições entre o que o Estado requer (aquilo que é
executado pela tentativa de aplicação da lei) e o modo como estas contradições se dissipam e
se dispersam no cotidiano. Esta dispersão decorre do fato de que há uma polissemia sobre o
tema e também do fato de que não existe o sujeito ideal de que fala a legislação. É uma ilusão
necessária ao Estado essa legislação baseada na ilusão de unidade linguística e do modo de
interpretação da lei.
Essa ilusão da unidade linguística que se tem é criada pela ideologia de que a
legislação ao possuir mesma língua possibilita a todos a mesma interpretação. Isso gera tanto
ilusão de clareza da lei como também a ideia de liberdade que o sujeito tem. Essa ideia de
liberdade está vinculada ao que Pêcheux nomeou de esquecimento número 1, o sujeito acha
que é origem do discurso, isso o faz se sentir livre em seus atos, escolhas e decisões. Já a
ilusão de clareza da legislação está em o que Pêcheux chama de esquecimento 2, que faz com
que se tenha a ilusão de que o que é dito somente pode ser dito com determinadas palavras.
O efeito de naturalização semântica da ideologia na legislação faz com que os sujeitos
possam imaginar que o que está determinado na lei está claro a todos da mesma maneira.
Porém a legislação é constituída pela língua e possui o caráter ininteligível desta, o que separa
os que são definidos como os que podem interpretar as leis dos que não podem interpretá-la
devidamente. (HAROCHE, 1992; MONTE-SERRAT, 2012)
Monte-Serrat (2012) se baseia na teoria lacaniana do Estádio do Espelho para explicar
a relação entre sujeito e Estado. Em que o sujeito se espelha na Lei,e por meio da língua se
realizam a constituição desse sujeito desejado40 pelo Estado que está determinado na
legislação.
E é dessa relação estabelecida entre o sujeito e a legislação da EIque o faz movimentar
uma ideia de Educação, Inclusão e Educação Inclusiva. O sujeito esquecendo-se de onde se
origina essas conceituações e essas ideias acredita que o que entende por inclusão hoje é
definitivamente “incluir”. O próprio sujeito se perde nessas definições e passa a revidar o que
ele acredita ser inclusão em seu cotidiano, questionando o que aparentemente não segue, mas
que é estipulado pela legislação.
Nesta seção foi apresentada como a legislação serve de espelho às ações inclusivas,
especialmente inclusão educacional, por meio do efeito de unicidade de sentido da legislação.
40

Discutiremos mais detalhado no capítulo 3, seção 3.2.
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Bem como discutimos a memória discursiva das práticas de exclusão. Desta maneira,foram
apresentadas as práticas no medievo e na contemporaneidade e como o estabelecimento do
conceito de igualdade. Na seção 2.3.1, apresentamos as condições de produção dos discursos
sobre inclusão no modo de produção capitalista.

2.3.1. Condições de produção dos discursos sobre inclusão no contexto do capitalismo.

Nessa seção buscamos analisar as condições de produção dos discursos de inclusão no
capitalismo, para isso, faz-se necessário uma breve explicação do que é condições de
produção na AD.
As condições de produção “[...] compreendem fundamentalmente os sujeitos e a
situação.” (Orlandi, 2013, p. 30). Levando em conta a situação compreende o contexto
imediato e o contexto sócio-histórico e ideológico, assim, estes contextos não se desvinculam;
levando em conta os sujeitos, entendemos que não é o sujeito empírico ou o sujeito social
(pai, professor, aluno) que se considera, mas a posição sujeito que cada um ocupa no discurso,
ou seja, “[...] a posição sujeito discursiva.” (Orlandi, 2010, p. 15). Além dos sujeitos e da
situação, as condições de produção são formadas pela memória discursa.
As políticas públicas são criadas nesse contexto de relações econômicas e de política
internacional que interferem e influenciam em escala nacional/local. Dessa maneira, após a
crise de 1929 se estabeleceu a disseminação do keynesianismo em alguns países, o que
proporcionou alterações nas relações de trabalho, e o Estado passou a ser assistencialista.
Com a crise da década de 1970 houve mudanças significativas nas relações políticoeconômicas, superação do keynesianismo pelo neoliberalismo, e cabiaao Estado somente
interferir nas relações comerciais quando houvesse necessidade de intervenções, sobre isso
Anderson (1996, p.11) ratifica que se pensavam como saída da crise uma nova ideologia
política em que era preciso “[...] manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o
poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas
intervenções econômicas.”.
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Peroni (2003) reforça que a vida social dos indivíduos não se dá segundo a vontade do
Estado, mas “[...] é condicionada pelo modo de produção capitalista e pelas suas formas de
intercâmbio, necessárias enquanto houver divisão do trabalho e propriedade privada.” (p.21).
Mesmo havendo mudanças significativas dos regimes de produção e das relações econômicas
estas acontecem para superar as crises como manutenção sistêmica, mas permanece e opera
sobre os indivíduos as necessidades do sistema.
Segundo Harvey (1992) todo o processo de mudanças dos regimes de produção e dos
regimes político-econômicos se dão de modo a manter o sistema capitalista e superar as crises
cíclicas que esse sistema passou, ele afirma que “[...] O colapso desse sistema a partir de 1973
iniciou um período de rápida mudança, de fluidez e de incerteza.” (p. 119).
Na educação isso é refletido nas criações de políticas públicas que atendessem as
reivindicações. Ao mesmo tempo em que o Estado se exime de muitas da suas funções, se
descentralizando e privatizando alguns serviços.
O Estado neoliberal passou a se isentar de algumas prestações de serviços que
passaram a ser executadas por empresas privadas, houve assim, um grande processo de
privatização de empresas estatais. Era preciso também, como afirma Anderson (1996, p.11),
que esse Estado reduzisse seus gastos com programas sociais e mantivesse as altas taxas de
desemprego com a finalidade de “[...] criação de um exército de reserva de trabalho para
quebrar os sindicatos.”. O Estado neoliberal não diminuiu radicalmente as suas ações e
práticas paliativas nos programas e nas políticas públicas.
Se levarmos em consideração que o interesse do Estado neoliberal é de aumento do
exército de reservas, teremos isso concretamente realizado na medida em que se aumenta o
número de pessoas com formação escolarizada e não se tem empregos para todas elas. Em se
tratando de EI, teremos a formação de pessoas com deficiência que também farão parte do
exército de reservas.
Vemos isso no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990, Lei nº 8.069/90
no capítulo IV, art. 53 afirma que a criança e o adolescente tem o direito à educação, que lhe
dará condições para o exercício da cidadania e preparo para o trabalho.Destacamos o
preparo pra p trabalho como a preocupação do Estado neoliberal, que possibilita que os alunos
(com ou sem deficiência) possam exercer função de trabalhador.
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No Brasil em 1967, a reserva de postos de trabalho nos setores público e privado para
pessoas com deficiência e a porcentagem de contratação, está prevista no Decreto nº 60
501/1997. E em 1989 foi publicada a Lei nº 7 853 conhecida como lei da Corde (Coordenação
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência) que em seu Art. 2º determinava
o pleno exercício de direito das pessoas portadoras de deficiência à educação, saúde, ao
trabalho e ao lazer. Reforça a necessidade de cumprir o que está estabelecido na CF/88 que
lhe propicie o bem estar pessoal, social e econômico. Além de salientar a necessidade sobre a
criação de Lei que discipline a reserva de mercado de trabalho. Somente em 1991 com a Lei
de Cotas, lei nº 8 213 é que esse percentual ficou estabelecido. (SASSAKI, 2006)
No capitalismo a educação tem exercido funções para atender as demandas do capital,
desde a formação de um profissional capaz de executar uma única tarefa até a formação de
um trabalhador polivalente capaz de executar várias funções.
Sobre essa redefinição do Estado brasileiro Peroni (2003) relata que tal reforma
ocorreu na década de 1990, em que o Estado transferiu algumas responsabilidades suas para
organizações públicas não estatais, cabendo a ele o financiamento desses serviços sociais, mas
a regulação seguiria a lógica do mercado. Para a autora no Brasil não se teve de fato um
Estado do bem estar social e que para analisar as aplicações ideológicas neoliberais no Brasil
é preciso levar em consideração as suas especificidades. O Estado passou pelo processo de
centralização/descentralização das políticas sociais. E esse processo segundo Peroni (2003)
constituiu as bases da política educacional nos anos 1990.
[...] No levantamento das políticas educacionais dessa década, verificamos
que o Estado está centralizando o controle, principalmente através dos
Parâmetros Curriculares Nacionais, e descentralizando o financiamento da
educação, sobretudo através do Fundef e do repasse de dinheiro direto para
as escolas. (p.71)

A criação e a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF - em 1996 tinha como objetivo a
solução dos problemas do ensino fundamental público do país decorrentes da distribuição de
renda e dos investimentos que os estados e municípios deveriam aplicar na Educação.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) constituem um referencial para a
educação no Ensino Fundamental em todo o país.Sua função é orientar e garantir a coerência
dos investimentos no sistema educacional e configura uma proposta flexível a ser
concretizada nas decisões regionais e locais sobre currículos e sobre programas de
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transformação da realidade educacional empreendidos pelas autoridades governamentais,
pelas escolas e pelos professores.
O processo de criação dos PCN’s41 de deu posterior a participação do Brasil à
Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia, convocada pela
Unesco, Unicef e Banco Mundial em 1990. Dessa conferência resultaram posições
consensuais na luta pela satisfação das necessidades básicas de aprendizagem para todos,
capazes de tornar universal a educação fundamental e de ampliar as oportunidades de
aprendizagem para crianças, jovens e adultos.
Anterior à década de 1990, tem-se a promulgação da Constituição brasileira de 1988.
Segundo Mazzuoli (2002) esta foi “[...] o marco fundamental da abertura do Estado brasileiro
ao regime democrático e à normatividade internacional de proteção dos direitos humanos.” (p.
69). No que se refere à educação na Constituição Federal de 1988, esta é definida no capítulo
III, seção I, Art. 205 como direito de todos e dever do Estado (BRASIL, 1988). Vemos que o
enunciado “todos” está presente também na CF/98 reforçando o direito à educação como
sendo para todos e que é dever do Estado.
A educação especial referida na CF/1988 era realizada preferencialmente nas escolas
regulares, mas em salas especiais, não se defendia nesse período a EI, em que alunos da EE
pudessem ficar em sala comum. Essa modalidade era direcionada apenas a pessoa com
deficiência, pois as discussões sobre NEE começaram a brotar nos anos 1990.
Como se percebe todo o percurso na elaboração de leis para a garantia de uma
educação inclusiva não se iniciou tão recentemente, desde a década de 1970 ela já era
discutida e pensada, porém como educação especial, em que os alunos participavam do
processo de ensino-aprendizagem em classes especiais separadamente dos alunos ditos
normais. A partir da década de 1990 é que se observa nas leis uma intenção de se promover
uma educação inclusiva a partir do direito à matrícula desses alunos nas escolas regulares e
que fosse oferecido o ensino regular em salas comuns, determinando a estas escolas que se
adequém às várias especificidades dos educandos matriculados.
O discurso a partir da década de 1990 é o da “educação para todos”, até mesmo porque
o que se pretendia no campo de contratação eram trabalhadores polivalentes capazes de
executar várias funções em uma determinada empresa, essa lógica está estabelecida nas
41

Estes PCN’s aqui citados são os do ensino fundamental. Os PCN’s do Ensino Médio foram elaborados em
2000.
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relações de trabalho a partir do regime de produção flexível (toyotismo) e reforçado pela
doutrina neoliberal, em que se tem um Estado que interfere nas relações econômicas somente
quando há necessidade.
Nessas condições o que se pretendeu era a construção de um Estado que não mais
supriria as demandas sociais por meio de programas assistencialistas e que através do
aumento do desemprego afetaria os sindicatos e aumentaria o exército de reservas.
No que se refere às políticas de educação inclusiva nesse contexto de Estado
neoliberal tem-se a materialização desse Estado mínimo por meio da capacitação de mão de
obra (alunos com deficiência) o que aumenta o exército de reserva e diminui a oferta de
benefícios para a pessoa com deficiência que serão contratados por empresas diversas (que
precisam contratar um percentual de operários com deficiência42) e no momento que passam a
ter vínculo empregatício tem automaticamente seus benefícios43 cancelados.
Em contrapartida a essa problemática se pode discutir e pensar nas relações de
interação e independência discutidas e exigidas pelas pessoas com deficiência organizadas,
visto que o conceito de igualdade aqui presente não é o proposto pelo discurso jurídico de que
todos possuem direitos iguais, mas sim uma igualdade que garanta aos indivíduos materiais
necessários à sua independência e acessibilidade. Este conceito de igualdade está emCarone
(1998)44 que discutimos anteriormente.
Desse modo ela propõe uma reflexão sobre a igualdade em meio às diferenças
existentes, diferenças humanas, as especificidades de cada indivíduo que devem ser
valorizadas e respeitadas. Para a autora igualdade não é sinônimo de homogeneidade, mas sim
de heterogeneidade convivendo com igual respeito.
Vale ressaltar que esta inclusão é a que foi reivindicada pela Liga dos Lesados Físicos
Contra a Segregação (UPIAS), a primeira organização política formada e gerenciada por
pessoas com deficiência, que surgiu no Reino Unido, na década de 1970, com o sociólogo
Paul Hunt (um dos primeiros precursores do modelo social da deficiência). A UPIAS via a
discriminação como problema ideológico suscitado nas relações político-econômicas, pois
para eles a maneira como a sociedade se organiza não atende às demandas da diversidade
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Cf. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá
outras providências.
43
Benefício de Prestação Continuada (BPC); cf.em LeiOrgânica da Assistência Social nº 8.742/1993.
44
Cf. p. 29.
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social. A sociedade não está preparada para o diferente, ela se organiza conforme os padrões e
as médias pré-existentes, e isso faz com que todos que estão fora do padrão sejam rejeitados e
excluídos. Ela não se prepara nem se adéqua à pessoa com deficiência como se esta não
existisse.
Duas vertentes divergentes se estabeleceram diante dessas disparidades do
neoliberalismo, de um lado um grupo que busca seus direitos e sua acessibilidade através das
adequações previstas nas políticas públicas e do outro um Estado que quer se desvincular das
políticas de assistencialismo.
Estas contradições apontadas na discussão acima disfarçam a base material da
ideologia cujo efeito primordial é fazer crer na ilusão da unidade da legislação eunivocidade
de sentido que ela parece ter. Vemos que as condições de produção dos discursos “oficiais”
são voltadas para a igualdade. Em que temos igualmente o direito à educação, mas essa
educação não se prepara ou se já muito mudou ainda deixa a desejar para garantir a todos uma
educação de qualidade e permanência desses alunos na escola. Este discurso de igualdade faznos crer que somos iguais.
As noções-conceitos de memória, arquivo, efeito de sentido e ideologia fazem parte do
que em AD se chama dispositivo teórico-analítico, eles vão aparecer nas análises, pois, como
já mencionamos anteriormente na AD essa relação entre teoria e análise caminha junta.
No capítulo 3 as análises se aprofundam trazendo aspectos da memória discursiva
sobre inclusão e exclusão por meio do arquivo que legitima e possibilita os “ditos” sobre
inclusão/exclusão nesse contexto de EI. Os debates nesse capítulo serão sustentados por meio
das noções da AD que lhe servem de anteparo: memória, arquivo, sujeito, discurso, ideologia.
Nele apresentamos os aspectos histórico-discursivos sobre anormalidade; a memória
discursiva sobre práticas inclusivas e o discurso jurídico como espelho do sujeito; e
Deslizamento de sentido.
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CAPÍTULO 3. ASPECTOS DISCURSIVOS DA MEMÓRIA SOBRE INCLUSÃO E
EXCLUSÃO.

Neste capítulo discutimos o funcionamento da memória sobre o binômio
inclusão/exclusão por meio dos marcos históricos do tema no Ocidente a partir de Foucault
(2010) e Canguilhem (2014), bem como trataremos da legislação mais ampla e a brasileira.
Ocorre que este debate será sustentado por meio das noções da AD que lhe servem de
anteparo: memória, arquivo, sujeito, discurso, ideologia. Estas noções-conceitos fazem parte
do dispositivo teórico-analítico a partir do qual é realizada a análise do corpusdesta pesquisa.
Isto porque não há conhecimento neutro, há gesto político; há “camadas” de discursos que se
confrontam e que permitem/interditam possibilidades de interpretação. Deste modo, a seção
3.1 apresenta os aspectos histórico-discursivos sobre anormalidade; a seção 3. 2. A memória
discursiva sobre práticas inclusivas e o discurso jurídico como espelho do sujeito. 3.3.
Deslizamento de sentido.

3.1 - Aspectos histórico-discursivos sobre “anormalidade”

Canguilhem (2014) em seu livro “O normal e o patológico” busca discutir sobre os
conceitos do termo normal, trazendo alguns autores que definem este termo. Destaca que esse
termo segundo estes autores sempre esteve ligado ao padrão, uma média, um julgamento de
valor, uma definição de capacidade. Ele discute os termos doença e saúde na medicina, e
busca entender quem os alimentou em seus discursos, se a Fisiologia ou a própria Medicina.
Canguilhem (2014) afirma que há na Medicina uma confusão analógica em que o
estado normal designa o estado habitual dos órgãos e seu estado ideal, sendo que o médico é
quem menos procura o sentido das palavras saúde e doença. Quem determina o que se chama
de doença são as ideias dominantes do meio social, sendo que o enunciado “doença” carrega
valores negativos.
O autor também discute em sua tese o conceito de normal e patológico, trazendo à
tona a carga de valores ao patológico e ao fisiológico. Para tal, ele diz que da palavra normal
derivam dois sentidos: o primeiro está relacionado com aquilo que deve ser; o segundo
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sentido se refere ao que se encontra na maior parte dos casos de uma determinada espécie ou
o que constitui a média de uma característica mensurável.
Dessa maneira o enunciado define um fato e um valor a esse fato, o que sugere uma
lacuna de interpretação, ou abertura a um “equívoco”. Segundo Canguilhem (2014, p.79) esse
equívoco foi facilitado pela tradicional filosofia realista, segundo a qual “[...] toda
generalidade é indício de uma essência, [...], portanto, uma generalidade observável de fato
adquire o valor da perfeição realizada, um caráter comum adquire um valor do tipo ideal.”.
Para a Medicina o estado normal do corpo é o estado que se deseja restabelecer. Mas só o é
considerado assim, porque o próprio doente o visa dessa maneira, cabendo à medicina corrigir
estados ou comportamentos nocivos à vida.
Há, portanto, uma aproximação errônea das palavras anomalia e anormal; esse erro
está presente na medicina. Isto porque anomalia designa um fato, ao passo que anormal
implica referência a um valor; é um adjetivo. Trazendo a discussão de outros autores
Canguilhem (2014) relata que a anomalia está vinculada a fatos biológicos, podendo ser tipo
específico e/ou variação individual.
Dessa forma ela é um conceito empírico e descritivo, é um desvio estatístico. Assim,
surge a dúvida se os conceitos de anomalia e monstruosidade são equivalentes. Para Geoffroy
Saint-Hilaire a monstruosidade é uma espécie do gênero anomalia. Nem toda anomalia é
patológica, mas as patológicas possibilitaram a criação de uma ciência específica das
anomalias (CANGUILHEM, 2014).
O autor reforça que anomalia é a consequência da variação individual, mas que
diversidade não é doença. Dessa forma, o anormal não é o patológico, mas o patológico é o
anormal. Mas há como “[...] considerar o patológico como normal, definindo o normal e o
anormal pela frequência estatística relativa.” (CANGUILHEM, 2014, p. 90). Sendo assim,
uma “saúde perfeita” é anormal. Embora a doença seja algo que esteja ou possa estar no ser,
ela é ao mesmo tempo anormal, pois, é preciso lutar contra ela para uma continuidade da vida.
Isto se explica porque o fisiologista encontra na média um valor equivalente válido para o
conceito de normal e norma. Mas para alguns autores o normal é definido muito mais como
tipo ideal do que como média aritmética ou frequência estatística.
Deste modo, os traços revelados nas médias dependem da fidelidade consciente e
inconsciente a certas normas da vida, da mesma maneira que as frequências estatísticas não
traduzem apenas uma normatividade vital, mas também uma normatividade social. Se se
considerar as pesquisas realizadas por paleontólogos em fósseis humanos de outros períodos
históricos, percebe-se que o anormal de hoje é o normal de outrora (CANGUILHEM, 2014).
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Canguilhem (2014) também define doença, saúde e cura. O autor ressalta que não se
pode partir de uma norma resultante da média para se estabelecer um conceito de normal e
anormal, mas sim a partir de comparações das condições do indivíduo examinado. A doença,
dessa forma, é tida como norma. Pois o estado patológico ou anormal não é consequência da
ausência de norma, a doença é uma norma, uma norma inferior. E a cura da doença vem
acompanhada de perdas essenciais para o organismo, o que leva a crer que o indivíduo se
adequará a novas condições. A doença é privação e reformulação. Já a saúde é a
indeterminação inicial da capacidade de instituição de novas normas biológicas. O homem se
sentiria em boa saúde, quando se sente adaptado ao meio e às suas exigências. Essa adaptação
ao meio é reafirmada em Canguilhem (2014,p. 142) quando afirma que:
[...] podemos viver, a rigor com muitas malformações ou afecções, mas nada
podemos fazer de nossa vida, assim limitada, ou, melhor, podemos sempre
fazer alguma coisa, e é nesse sentido que qualquer estado do organismo, se
for uma adaptação a circunstâncias impostas, acaba sendo, no fundo, normal,
enquanto for compatível com a vida.

O que Canguilhem (2014) chama de malformações em Diniz (2012) é apresentado
como lesões. Em seu livro “O que é Deficiência” a autora relata sobre a UPIAS (Liga dos
Lesados Físicos Contra a Segregação), a primeira organização política formada e gerenciada
por pessoas com deficiência, que surgiu no Reino Unido, na década de 1970, com o sociólogo
Paul Hunt (um dos primeiros precursores do modelo social da deficiência).
A UPIAS foi formada por deficientes e se articulou como resistência política e
intelectual ao modelo médico de compreensão da deficiência. Assim, a UPIAS redefiniu lesão
e deficiência em termos sociológicos. O marco teórico desse grupo foi o materialismo
histórico, o que os fez formularem a tese política de que a discriminação pela deficiência era
uma forma de opressão social. Desse modo, Diniz (2012) defende que Michael Oliver e Colin
Barnes afirmaram que quem se beneficia com essa opressão é o capitalismo, pois os
deficientes fazem parte do exército de reservas (função econômica) e na posição de
inferioridade (função ideológica).
Sobre isso Diniz (2012, p. 08) ratifica que “[...] A anormalidade é um julgamento
estético e, portanto, um valor moral sobre os estilos de vida. [...]”. A própria sociedade não se
adéqua para as diferentes deficiências e se limita ainda hoje aos discursos médicos tão
criticados pela UPIAS. Pois para o modelo médico a deficiência é consequência natural da
lesão em um corpo, e consequentemente a pessoa com deficiência deve ser objeto de cuidados
biomédicos.
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A UPIAS tinha como principal objetivo redefinir a deficiência em termos de exclusão
social. Eles passaram a entender a deficiência como uma forma particular de opressão social.
Assim, “[...] a opressão não era resultado da lesão, mas de ordenamentos sociais excludentes.
Lesão era uma expressão da biologia humana isenta de sentido, ao passo que deficiência era
resultado da discriminação social [...]” (DINIZ, 2012, p. 19).
A UPIAS via na ação política as alternativas para romper com o ciclo de segregação e
opressão e que esta seria capaz de denunciar a ideologia que oprimia a pessoa com deficiência
muito mais do que os recursos biomédicos. Mas a UPIAS embora quisesse opor-se à ideia de
deficiência como algo anormal, não ignorava que um corpo com lesão necessitasse de
recursos médicos e de reabilitação.
Assim, para o modelo médico o problema estava na lesão; para o modelo social, por
sua vez, a deficiência era resultado da organização político-econômica que padroniza um tipo
ideal de sujeito produtivo. Ou seja, a pessoa com deficiência pode e deve ser capaz de seus
próprios atos, ações e escolhas. Em suma, não se deve fazê-lo passar por inválido se ele não o
é. Pois, para ele pode haver atividades possíveis. Sobre isso Canguilhem (2014, p. 92) afirma
que:
[...] No entanto, a limitação forçada de um ser humano a uma condição única
e invariável é considerada pejorativamente, em referência ao ideal humano
normal que é a adaptação possível e voluntária a todas as condições
imagináveis. É o abuso do possível da saúde que constitui a razão do valor
que se dá a saúde [...]

O ideal construído acarreta nas pessoas com deficiência uma cobrança de ser
semelhante aos demais e uma discrepância com relação ao seu potencial e suas habilidades.
Para os teóricos do modelo social não havia recusas dos benefícios dos avanços biomédicos
para o tratamento do corpo com lesões, mas a ideia era ir além da medicalização da lesão e
atingir as políticas públicas para a deficiência. Sobre isso Diniz (2012, p. 24) ratifica que:
O modelo médico, ainda hoje hegemônico para as políticas de bem estar
voltadas para os deficientes, afirmava que a experiência da segregação,
desemprego e baixa escolaridade, entre tantas outras variações da opressão,
era causada pela inabilidade do corpo lesado para o trabalho produtivo.

Avançando nessa discussão de superação do discurso da medicalização e no objetivo
de construção de políticas públicas que atendessem as demandas apresentadas e defendidas
pela UPIAS tem-se na década de 1990, o surgimentodas teóricas feministas que foram as
primeiras a apontar o paradoxo que acompanhava as premissas do modelo social. Elas por um
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lado criticavam o capitalismo e a tipificação do sujeito produtivo e por outro lado, lutavam
pela retirada das barreiras e pela permissão da participação das pessoas com deficiência no
mercado de trabalho. Buscavam na inclusão o rompimento da exclusão e da discriminação,
diferentemente do modelo social antecessor que apostava na crítica profunda aos pressupostos
morais da organização social em torno do trabalho e da independência (DINIZ, 2012).
Há três pontos que resumem a força da argumentação feminista nos estudos sobre
deficiência: a crítica ao princípio da igualdade pela independência; a emergência do corpo
com lesões; a discussão sobre o cuidado. Elas acreditavam que mesmo com o rompimento das
barreiras, alguns jamais poderiam trabalhar ou ser independentes. Introduziram a ideia da
igualdade pela interdependência. E o maior desafio era o de mostrar a possibilidade de haver
um projeto de justiça que considerasse o cuidado em situações de extrema desigualdade de
poder. (DINIZ, 2012)
O que Diniz (2012) nos apresenta não se distancia do que Foucault (2010) relata
quando se refere aos comportamentos ligados aos anormais. Para nossa pesquisa a
contribuição de Foucault (2010) é justamente o de possibilitar as análises da memória
discursiva sobre os anormais.
Foucault (2010) carrega o legado da obra de Canguilhem ao discutir em seu livro “Os
anormais” sobre três figuras que ele considera como base do problema da anomalia; são estas:
“o monstro humano”, “o incorrigível” e “o masturbador”. Estas figuras se constituíram no
século XVIII e no século XIX é que será dada maior ênfase nos discursos da anomalia.
Sobre a primeira figura (FOUCAULT, 2010), o seu contexto da referência é a lei
(poderes jurídico-político), a natureza e a sociedade. Seu campo de aparecimento é jurídicobiológico, uma vez que o “monstro humano” é a combinação do impossível com o proibido, é
o ponto de inflexão da lei. Essa noção de monstro é jurídica-natural, pois o monstro viola as
leis da sociedade e as leis da natureza. Está presente no século XVIII, e tem como pano de
fundo o Direito Romano.

O monstro originário da noção jurídica está em duas categorias

distintas: a categoria da deformidade, enfermidade e defeito; e há o monstro numa tradição
jurídico-científica, que é o misto: de dois reinos (animal e humano); de dois indivíduos (o que
possui duas cabeças); de sexos (hermafroditismo); de vida e morte (o feto que nascia e vivia
por alguns minutos ou alguns dias) e misto de formas (sem membros).
Portanto a monstruosidade e a enfermidade se diferenciam, mesmo que a enfermidade
abale a ordem natural ela não é monstruosidade, pois ela “[...] tem seu lugar no direito civil e
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no direito canônico.” (FOUCAULT, 2010, p.54). Quando o Direito Canônico não pode mais
resolver sozinho os problemas relacionados ao monstro, a ordem jurídica é abalada e cabe ao
Direito a responsabilidade de um problema muitas vezes sem solução.
Dessa maneira descendente das três figuras apontadas por Foucault (monstro, o
incorrigível, o masturbador) no século XIX, surge o anormal. Foucault (2010, p.54) fala que
“Só há monstruosidade onde a desordem da lei natural vem tocar, abalar, inquietar o direito,
seja o direito civil, o direito canônico ou o direito religioso. [...]”, ele apresenta que ao abalar
a lei, seja ela natural, jurídica ou religiosa, a monstruosidade será constante e como medida
para controlar o que fere a lei coube a família, a escola, a igreja e a medicina que em
diferentes momentos se destacaram com técnicas específicas de controle e de correção do
anormal.
Para entender o masturbador discutido por Foucault (2010) é preciso entender todo o
processo histórico em que a sexualidade está inserida. A Igreja Católica do final do século XV
ao início do século XVI lutava contra a feitiçaria e determinava como identificação os sinais
no corpo como sendo as marcas da feiticeira. No século XVI a perseguição é contra o corpo
possuído, que por sua vez não possui marcas, porém seus atos são pelo fato de o demônio está
presente no corpo. Através das técnicas de confissão a Igreja busca solucionar tais situações,
porém no século XIX ela mudou o discurso sobre a possessão e consequentemente o
mecanismo de controle, deixando a medicina se encarregar da busca pela compreensão e
soluções para a convulsão, que não seria mais visto como uma ação carnal e corporal.
É nesse contexto de controle que a Igreja possuía do corpo e das ações pecaminosas é
que as escolas cristãs terão total controle com a sexualidade. No século XIX houve uma
campanha contra a masturbação45, pois esta estava associada às doenças existentes. Cabia aos
pais a fiscalização das crianças, às escolas também cabiam essa rigidez e observação. Aqui se
percebe que há um discurso religioso sobre a masturbação e que foi passado para a medicina.
Até então eram por meio das confissões que se descobriam se a criança se masturbava
e os colégios internos a observava e não permitia que essa prática permanecesse para que a
vida da criança fosse salva. Quando a medicina assume o controle da masturbação, cabe a
família a observação da prática masturbatória e a prevenção e impedimento dessa ação, com a
ajuda do médico é que a família vai se empenhar em livrar a criança das doenças que eram
provenientes da masturbação.

45

A campanha antimasturbatória foi dirigida a burguesia em 1760, e dirigida ao proletariado somente em 18201840, com algumas especificidades divergentes da que se dirigiu a burguesia.c.f. (Foucault, 2010)
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Neste contexto, a criança é responsável pelas suas doenças futuras, mas a
culpabilidade recai aos pais. Assim, desconstrói-se a família parental relacional para se
construir a família-celular, tendo o corpo da criança como corpo nuclear da família. Foucault
(2010) fala que essa família sólida, afetiva, substancial que surgiu no fim do século XVIII, a
partir das observações dos corpos dos filhos e da aproximação do corpo dos pais ao corpo do
filho, é ao mesmo tempo uma família medicalizada. Sobre essa aproximação e a ocorrência de
incesto, durante um século, a medicina culpabilizou os filhos e tirou dos pais a culpa pelo
incesto, dizendo que os filhos desejavam os pais desde a origem. Quando se trata das relações
incestuosas dos proletariados, no século XIX, o discurso é de afastamento dos corpos dos pais
aos corpos dos filhos, a sugestão era que se construísse um cômodo para cada membro da
família. Dito de outra maneira, estas práticas incestuosas, como aponta Foucault, também
apareceram entre a nobreza no século XVIII, e passam a ter outro valor discursivo quando se
tratava delas em meio ao proletariado.
Em síntese, percebe-se que os três autores referidos acima mostram que o enunciado
“normal” sempre esteve associado com a ideia de saúde, com a média aritmética ou com a
maior parte de como uma determinada espécie se apresenta com suas características
específicas. Dessa maneira, vários fatores contribuíram para que esse luar do interdiscurso
permanecesse; dentro da zona do discurso médico (científico) que ganhou maior força com a
Modernidade. Nesse discurso o patológico é anormal, mas o anormal não é patológico.
Aquele que se difere da ideia que se tenha do que é uma pessoa, de como deve ser uma pessoa
ou ainda das características físicas, psíquicas e mentais que uma pessoa deve ter se enquadra
no que está fora do padrão, fora da média, ou seja, não é igual aos demais e por isso pode ser
classificado como o anormal.
A forma como a sociedade está organizada, os conceitos que se disseminam sobre
normalidade/deficiência, mobilizam um jogo de sentido com o termo “exclusão”, muitas
vezes linearizado às “pessoas deficientes” com seguintes nomenclaturas: deficiente, pessoas
com deficiência, portadores de necessidades especiais.
Nesse paradigma da generalidade, todos de uma mesma espécie devem ter todas as
características que aquela determinada espécie possui. Com a Modernidade passou-se a
construir um ideal de sujeito, o avanço de muitas ciências possibilitou ênfase ao discurso
científico, e é ele que passou a delimitar o que é ou não verdade. Assim, diferentes ciências
dizem quem é um ser normal ou anormal, materializado no discurso científico.
Essa

generalidade

está

relacionada

com

a

ideologia

(discutiremos

mais

detalhadamente nas próximas seções) e com o discurso de “inclusão” que se construiu; afinal
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não há possibilidades de incluir todos no chamado “educação inclusiva”, isso é, há aqui uma
ilusa criada pela ideologia discursiva, que faz com que os sujeitos tenham o imaginário de que
todos serão incluídos.
Foucault (2010) relata sobre esse discurso médico quando afirma das avaliações
médicas que eram realizadas com o masturbador e das associações de várias doenças às
práticas masturbadoras. Ele afirma também que o anormal é então aquele que abala as leis
naturais, jurídicas ou religiosas. Tanto o discurso médico como o religioso e o jurídico em
tempos diferentes reforça e delimita quem é o anormal.
Nota-se que Canguilhem (2014) relata a engrenagem do discurso da patologia e da
normalidade no século XIX; Foucault (2010), por sua vez, analisa a circularidade do valor
discursivo do “anormal”, entre os séculos XVI aos XIX e, por fim, Diniz (2012) aborda o
discurso médico e social e os modos de definição da “deficiência” no século XX. Os autores
mobilizados relatam diferentes momentos históricos, que apontam como se materializam a
construção do anormal/diferente nesses momentos e quais discursos contribuem para tais
construções. Ainda hoje tais discursos criam e sustentam evidências na construção do que é
ser anormal/diferente/deficiente e de quem deve ser excluído/ incluído.
Estes discursos (médico, religioso e jurídico) sobre o anormal de outrora contribuem
para a construção de um lugar no interdiscurso46acerca do tema da inclusão/exclusão
atualizado em um domínio de memória. Isto porque a memória discursiva faz parte da
produção do discurso, assim como, o contexto sócio-histórico e ideológico. Sobre isso afirma
Orlandi (2013) que a memória é tratada como interdiscurso, quando pensada em relação ao
discurso. E define memória discursiva como sendo, “[...] o saber discursivo que torna possível
todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já dito que está na base do dizível,
sustentando cada tomada da palavra.” (ORLANDI, 2013, p. 31). Para a autora o interdiscurso
disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma dada situação
discursiva.
Assim sendo, as “escolhas” dos enunciados ao se referir à educação inclusiva, por
exemplo, variam dependendo do momento histórico e de como se tem construído socialmente
um novo discurso por meio de outros discursos. Dessa maneira o interdiscurso vai sendo
construído e os enunciados passam a ter diferenciações de outros enunciados ditos
anteriormente sobre um determinado assunto. Um exemplo disso é o uso dos enunciados:
educação especial, excepcionais, portadores de deficiência, portadores de necessidades

46

“Este é definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente.” (Orlandi, 2013, p. 31)
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especiais47 que foram aos poucos sendo substituídos por educação inclusiva, alunos com
deficiência, alunos com necessidades educacionais especiais48, que apresentamos uma
discussão breve no capítulo 2 e aprofundaremos no 3.3.
Deixaram de ser nomeados “portadores de” e passaram a ser nomeados de “alunos
com”, anterior a década de 1990 a educação especial era voltada à pessoa com deficiência
recentemente ela com nova nomenclatura, educação especial, passou a ser direcionada aos
“alunos

com

deficiência,

transtornos

globais

de

desenvolvimento

e

altas

habilidades/superdotação”. Mas essa variação não é algo fixo ou que se iniciou em uma
determinada data. Na legislação vemos isso muito claro quando aparece ao mesmo tempo
“educação especial” e “necessidades educacionais especiais” no decreto nº 3.298/1999 ou na
Resolução nº 2 CNE/CEB de 2001 que aparece os termos “educação especial, educação
inclusiva e necessidades educacionais especiais”.
A própria legislação nos faz confundir entre o que é “educação especial” e “educação
inclusiva”; parecem ter mesmo objetivo e mesma função, porém o efeito de sentido que
produzem é diferente, nos fazendo ter a ilusão de uma educação e um movimento
diferenciado. Produzem efeito de evidência de sentido, mas que nos deixam confusos ao
analisar a legislação voltada para essa modalidade de ensino, em que não sabemos mais o que
é “educação especial” ou o que venha a ser “educação inclusiva” (doravante, usaremos a sigla
EI).
As pessoas envolvidas com a EI a partir da memória discursiva “sabem” que não se
deve usar determinado termo, bem como, sabem quais são os termos mais “apropriados” para
se referir à EI no momento atual, sendo que faz parte deste jogo de interpretação o lugar da
memória reforçado pela legislação que também mudou o uso dos termos referentes à EI.
Atualmente, os discursos médicos estão presentes quando se refere à EI, e isso é
evidenciado na legislação, bem como na fala dos profissionais envolvidos com esta
modalidade educacional.

Ele pode ser percebido na Classificação Internacional de

Funcionalidade, Deficiência e Saúde (CIF) que foi publicado em 2001, pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) após revisão do primeiro catálogo oficial de lesões e deficiências
publicado em 1980, denominado de Classificação Internacional de Lesão, Deficiência e
Handicap (ICIDH), bem parecido com a Classificação Internacional de Doenças (CID).

47

Encontrados respectivamente em: Lei nº 9394/96; textos referentes à Apae; decreto nº 3.298/99; Lei nº
4.024/61.
48
Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de Educação Inclusiva/2008.
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Na fala de um dos entrevistados verificamos traços desse discurso. Para se inserir os
alunos da rede municipal no centro de atendimento educacional especializado (AEE),
Quem não tem a gente vai fazer essa triagem e havendo uma necessidade [...] será
encaminhado para o profissional. Aí tem que ir quem não tem laudo. [...] Aí no nosso caso em
todos os atendimentos a gente vai abrir os prontuários aí vai ter que ter laudo, porque a gente
não pode trabalhar lá no centro só com as suposições a gente tem que trabalhar com os laudos,
mas aí a gente, nós mesmos da casa, vamos providenciar esses laudos. [...]. Um período a
criança está na escola e outro período ela está lá no centro com atendimento. (PROFESSOR
01, 2014)

Na fala deste sujeito professor é relatada a necessidade de se ter um laudo clínico o
que marca por meio desse enunciado o crivodo discurso médico/ científico, em que a EI
funciona classificando os educandos, dando-lhes laudos de suas necessidades para serem
devidamente encaminhados aos profissionais responsáveis por suas respectivas reabilitações
que são tidas como “anormalidades”.
Como se pode notar, a ênfase do laudo médico organiza a distribuição de sentidos. É
materializado aí a evidência de que o laudo é preciso, bem como, a reabilitação do aluno por
meio do atendimento de um profissional específico. O aluno precisa atingir um ideal de
sujeito, precisa atingir um ideal de trabalhador, ele deverá sair da escola com determinadas
habilidades e competências para se inserir no mercado de trabalho.
Foucault (2010) menciona sobre esse processo de reabilitação quando se refere à
segunda figura (o indivíduo a ser corrigido) do século XVII e XVIII, cuja responsabilidade de
sua correção cabia à família, a igreja e/ou as autoridades. E após três séculos, ele ainda deve
ser “corrigido”. O educando que tem problemas de dicção, que tem uma diferente maneira e
diferente tempo de aprendizado, o hiperativo, o introvertido, todos deverão ser reabilitados
para se aproximarem ao máximo do padrão de sujeito49 exigido pela sociedade capitalista.
Esse processo é específico do sistema capitalista e faz parte do processo mais amplo
de homogeneização que tem por foco a padronização dos sujeitos50 pela igualdade de direitos
e pela homogeneização do operariado. Neste processo a escola tem uma função
importantíssima que é a fabricação deste sujeito exigido pelo capital, entendido ao nível da
Formação Social (FS) que rege as condições de produção desses discursos. (PÊCHEUX,
2014)

49

Esse tido aqui não como o sujeito da AD (posição sujeito no discurso), mas como sujeito social, função social.
O ideal de indivíduo.
50
Idem nota 47.
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É nesse processo que a memória discursiva51 funciona e faz com que os sujeitos
movimentem os discursos relacionados à inclusão/exclusão, sejam eles perpassados pelos
discursos médicos, religiosos ou jurídicos. E nesse jogo os implícitos e os explícitos se
completam para materializar o discurso, o que identificará a qual formação discursiva o
enunciador está assujeitado.
Os termos que nomeiam os “anormais” de hoje são paráfrases dos que nomeavam os
“anormais” de outrora. A educação inclusiva é perpassada pelo discurso médico, religioso e
jurídico, quando reforça a imposição de reabilitação dos ditos “anormais/especiais” por meio
dos “especialistas” e “especialidades” da medicina; quando reforça um discurso de
“igualdade” como aquele que é apreendido nas religiões cristãs, de um mundo fraterno onde
as diferenças não seriam percebidas; e quando

a legislação diz como devem ser os

indivíduos, o que precisam ter e fazer, o que podem ou não fazer.
Para que se tenha uma meta e um modelo igual a ser fabricado nas escolas são criadas
as políticas públicas, que regulamentam as práticas, as metodologias e as avaliações, etc.
Dando sequência a esta discussão a subseção 3.2 trata das políticas públicas, de sua criação, e
como o discurso oficial serve de espelho para tais ações.

3.2. Posição sujeito da Educação Inclusiva: o discurso jurídico como espelho do sujeito.

Todo sujeito se constitui enquanto sujeito falante. É pela e na fala que se constituem e
são interpelados em sujeitos falantes (PÊCHEUX, 1993, MONTE-SERRAT, 2012). Nas
teorias psicanalíticas esse processo é bem retratado no Complexo de Édipo (Freud) e no
Estádio do Espelho (Lacan). As primeiras interpelações são a de ser falante e é pela/na fala e
língua que o sujeito vai se constituindo. Monte-Serrat (2012) afirma que as Ciências Humanas
ocupam-se de um sujeito previsível e mensurável submisso a uma língua universal e
transparente, porém em Pêcheux (1993) tem-se um processo inverso em que a língua é
influenciada pela história e pelo inconsciente, e consequentemente o próprio sujeito, que dela
se utiliza, é influenciado.
51

Está ligado com o “já dito” em outro momento, que por sua vez interfere no que será dito. (C.f. Pêcheux, 2014;
Orlandi 2013)
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Eis que nesse jogo de ser constituído por este processo e se esquecer do que o domina,
o sujeito se identifica com uma formação discursiva (FD) e movimenta os discursos da FD
que o domina evidenciado pelos elementos tais como o “já dito” e “os chistes”, além de ficar
evidente o discurso naquilo que não é dito, pois, o sujeito está submisso também ao “não
dizer”.
Assim, ele traz em seus enunciados traços da lei, que o determina enquanto sujeito de
direito, aquele idealizado pela legislação. O sujeito se constitui espelhando-se na legislação,
porém se ilude em uma “liberdade” que é ideológica e se esquece do que o constitui enquanto
tal. Dessa maneira, ele movimenta os discursos inerentes às leis acreditando ser óbvio e claro,
como se somente houvesse um único sentido em seus dizeres, tornando-se o sujeito ideal tido
na legislação, ocupando a posição sujeito que lhe cabe. Monte-Serrat (2012, p. 126) afirma
que:
O discurso jurídico como materialidade linguística reflete a relação existente
entre sujeito e Estado (Outro). Dessa relação – proveniente da articulação
necessidade, demanda e desejo, na experiência do sujeito – indícios que nos
levam a compreender a constituição do sujeito de direito, do sujeito jurídico
e dos processos de significação do discurso jurídico.

A autora se baseia na teoria lacaniana do Estádio do Espelho para explicar a relação
entre sujeito e Estado. Sendo nessas condições o sujeito (a criança), o Estado (Outro) e o
discurso jurídico (espelho). Desse modo, o sujeito se reflete no discurso jurídico e se constitui
desta relação com o Estado (Outro). E todo esse processo se materializa na língua, é por meio
dela que se realizam a constituição desse sujeito desejado pelo Estado que está determinado
na legislação.
Nesse processo cabe à ideologia garantir a evidência semântica de uma totalidade,
criando a ilusão de não haver outro sentido se não o estabelecido no discurso. Essa evidência
semântica tem sua base material na língua.
É na e pela língua, enquanto base material do discurso, que são produzidas
as ilusões que colocam o sujeito no centro e origem de seus pensamentos e
de suas intenções, constituindo o ser da consciência individual e o ator
social, objetos da reflexão crítica da psicanálise e do marxismo.
(RODRIGUES-ALCALÁ, 2005, p. 16, grifos do autor)

Na citação acima Rodrigues-Alcalá (2005) reforça a função da língua nos discursos
numa visão pêcheutiana, mostrando que a língua é base material do discurso e que é por meio
dela que a ideologia se materializa. Este autor aborda algumas discussões do texto produzido
por Pêcheux com o pseudônimo de Thomas Herbert (Observações para uma Teoria Geral das
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Ideologias), em especial apresenta o que é ideologia para Pêcheux que se difere da ideologia
marxista. Além disso, apresenta os pontos mais relevantes deste trabalho de Pêcheux.
Rodrigues-Alcalá (2005, p. 19) ao mostrar os fundamentos da AD afirma que o legado da
trilogia Freud/Marx/Saussure é: “[...] a realidade psíquica do sujeito não é o reflexo de seu
corpo biológico, as relações sociais não são a extensão de necessidades naturais comuns nem
os sentidos da língua emanam das coisas do mundo.” É a partir dessa trilogia que Pêcheux
formula a teoria do discurso. Rodrigues-Alcalá (2005, p. 20) afirma que Pêcheux evita alguns
conceitos marxista de ideologia como “alienação” ou “falta de consciência” ao trazer as
contribuições saussureana da língua afetada pelo inconsciente freudiano. O autor ratifica que,
A noção discursiva de ideologia introduz o equívoco, a falha, o
esquecimento, a contradição como elementos estruturantes do político, dos
quais não é possível se “desalienar”, e em cujo funcionamento deve ser
levada em conta a materialidade da língua.

Na noção discursiva de ideologia estão vinculas as noções pêcheutianas de
esquecimento (que citamos acima, no capítulo 1) e materialidade da língua, além das noções
freudianas de falha e inconsciente. Estes elementos fazem parte da constituição do
determinante político, pois a realidade humana não pode ser concebida como fenômeno
natural, pois se assim for, o político e o histórico seriam apagados.
A ideologia, na concepção de Pêcheux, possui duas formas: a forma empírica e a
forma especulativa. A primeira é vertical (eixo semântico) e diz respeito à relação entre
“significante” e “significado”, em que a relação entre as palavras e as coisas é tomada como
natural, nessa ideologia o esquecimento está ligado “[...] a especificidade simbólica do
“animal humano”, ao se considerar a gênese da ordem do simbólico no interior da ordem
biológica.” (RODRIGUES-ALCALÁ, 2005, p.17). Na segunda forma que é horizontal (eixo
sintático), em que está em jogo a articulação das significações entre si. Segundo Pêcheux aqui
o homem se torna o animal social e o esquecimento é resultado do desconhecimento da
relação existente entre o efeito de linguagem e o efeito de sociedade.
A ideologia tem a função de tornar evidente o sentido como se fosse possível uma
univocidade deste, excluindo a possibilidade dos vários sentidos das produções textuais e dos
enunciados. A ideologia constitui o sujeito e produz evidência de sentido dos discursos e só o
faz na e pela língua.
No texto de Pêcheux (1997) “Ler o arquivo hoje” o autor discute sobre os aspectos
históricos das leituras de arquivo e do tratamento matemático e informático dado aos
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documentos textuais. Mostrando que historicamente foram definidas as diferentes maneiras de
leituras e interpretações, e que se agrupou as duas culturas de leituras do arquivo: a literária e
a científica. Uma ignorando a outra em seus métodos de interpretações do arquivo.
Na Idade Média os que eram destinados à leitura dos arquivos textuais a faziam em
anonimato, “o apagamento do sujeito leitor” para uma explicitação de quem o empregou e o
destinou à leitura e escrita de tais arquivos. Essa pratica se iniciou entre os clérigos. Pêcheux
(1997) afirma que esse “apagamento de si” que tem reflexos em nossos dias atuais vem desde
a “Era Clássica” e se constitui em uma leitura silenciosa consagrada ao serviço de uma
empresa, Estado, de um rei, de uma Igreja. Este autor afirma que é nessa vertente de leitura
que os aparelhos do poder de nossas sociedades geram a memória coletiva. (PÊCHEUX,
1997)
Assim, Pêcheux (1997, p. 56) afirma que “Por tradição, os profissionais da leitura são
os “literatos” [...]”, mas isso começou a se modificar com a emergência das ciências em que a
leitura dos arquivos passou a se fundamentar nos procedimentos lógico-matemáticos, e a
partir desses procedimentos as tentativas de uma univocidade da língua começou a se
fortalecer nas ciências chamadas por Pêcheux (1967) de “Ciências Régias”.
Para Pêcheux (1997) esse divórcio cultural entre o literário e o científico a respeito da
leitura de arquivo encobre uma divisão social do trabalho de leitura dando a alguns o direito
de produzir leituras originais, que sustentam ou afrontam o poder local; e a outros a tarefa
subalterna de preparar e de sustentar as interpretações pelos gestos anônimos do tratamento
“literal” dos documentos.
Assim, com a informática outra divisão social do trabalho de leitura se apresentou,
fazendo com que a prática de leitura literal se tornasse insuficiente, e repercutiu sobre a
relação da sociedade com sua própria memória histórica.
A cultura literária “[...] transporta consigo evidências de leitura que atravessam a
materialidade do texto [...]”, já a cultura científica transporta suas próprias evidências de
leitura que se inscreve “[...] no espaço lógico-matemático onde, outra vez, a materialidade da
língua é denegada, través das ilusões da metalinguagem universal.” (PÊCHEUX, 1997, p.62).
Pêcheux (1997, p.63) faz duas observações importantíssimas em seu texto com relação
à leitura do arquivo, na primeira ele afirma que: “É esta relação ente língua como sistema
sintático intrinsecamente passível de jogo, e a discursividade como inscrição de efeitos
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linguísticos materiais na história, que constitui o nó central de um trabalho de leitura de
arquivo.” E na segunda ele ratifica sobre a materialidade da língua na discursividade do
arquivo ao afirmar que: “É à existência desta materialidade da língua na discursividade do
arquivo que é urgente se consagrar [...]” (grifos do autor).
Nisso percebe-se que, independente da cultura literária e científica e de suas
evidências de leituras construídas historicamente, é preciso transpassá-las para que se tenham
novos procedimentos de leitura em que os discursos possam ser desvendados na materialidade
da língua em seus jogos de efeitos de evidências de sentidos através das ideologias.
Coracini (2005, p. 38) ao discutir um dos textos52 de Pêcheux ressalta que o referido
texto tem grande importância para a “[...] compreensão da leitura ou da interpretação, [...]
afinal, todos somos fadados à interpretação [...]” e esse efeito está diretamente ligado aos dois
esquecimentos pêchetianos que levam o sujeito a acreditar ser a origem do sentido e achar que
pode controlar o seu dizer.
A ideologia tem função relevante para que esses esquecimentos aconteçam, pois, ela
faz com que as evidências de sentidos permaneçam. Assim, os sujeitos tem a ilusão de haver
um único sentido para o que é dito. É o que nos afirma Ferreira (2005, p. 72):
Ao ser construído pela linguagem, o sujeito encontra nela sua morada e disso
decorre uma marca do sujeito como efeito de linguagem. Por outro lado, ao
sofrer a determinação da ideologia, por via da interpelação, o sujeito se
configura como assujeitado. E por ser também um sujeito do inconsciente,
descontínuo por excelência e que se ordena por irrupções pontuais, esse
sujeito se mostra como desejante.

E a linguagem tem a função de estabelecer a materialidade da ideologia. Assim, vemos
que por meio da língua as diferentes ideologias inerentes nas políticas públicas, na legislação,
no modo de ser e pensar a EI, na maneira de se espelhar como sujeito da e para a EI se
materializam. Assujeitado a uma ideologia a interpretação está diretamente ligada ao seu
assujeitamento, ou seja, o sentido se constitui a partir de seu assujeitamento.
Por isso, os textos que são produzidos53 (científicos ou legislação) produzem um efeito
de sentido que serve de espelho e/ou de Outro na construção de um sujeito ideal para EI, seja
a produção do Sujeito-professor, Sujeito-aluno a ser incluído, Sujeito-pai, Sujeito-aluno que
52

Texto “A propósito de uma análise automática do discurso: atualização e perspectivas”.
Toda produção seja ela textual, imagética, imagético-textual tem uma funcionalidade em um discurso, são
enunciados que permitem a movimentação do discurso. Toda essa produção se torna em “o arquivo” que permite
a memória discursiva, ao mesmo tempo, serve de espelho na constituição dos sujeitos desse discurso. Mas aqui
nos limitamos aanálise da legislação e como esta serve de espelho para os sujeitos da EI.
53
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não precisa ser incluído, Sujeito-cidadão colaborador, Sujeito-monitor,Sujeito-especialista em
EI, assim por diante.
Dessa maneira, o sujeito constituído pela linguagem e ideologia no inconsciente, é
uma posição em que ocupa em determinado discurso. O assujeitar-seé o que o constitui.
Discutimos a sua constituição no capítulo 1 e mostramos em pequenas análises como essa
posição sujeito se torna nítida por meio dos enunciados das entrevistas que foram analisadas
nos capítulos anteriores.
Essa constituição do sujeito só é possível por meio dos mecanismos bem explicitados
pela Psicanálise lacaniana sobre Real, Simbólico e Imaginário (nó borromeano). Ferreira
(2005) afirma que a noção de sujeito é entendida como ponto nodal formado por três anéis
unidos na topologia do nó borromeano, assim, estaria esta categoria unida à linguagem, à
ideologia e à Psicanálise. Constituído pela linguagem manifesta-se como efeito de linguagem,
interpelado pela ideologia se torna assujeitado e atravessado pela teoria não subjetiva da
subjetividade, se marca como desejante.
Limitamo-nos a esclarecer o imaginário, pois é por meio desse que o sujeito assume
sua posição em um discurso. Essa categoria se relaciona com o Real e o Simbólico, sendo
que Real é um corte na estrutura do sujeito, a falta originária; o Simbólico tem seu lugar a
partir do real, é nele que o sujeito do inconsciente se estrutura como linguagem; o Imaginário
é faltoso para o sujeito, se constitui pelo efeito do simbólico e é captação no plano consciente
(FERREIRA, 2005). Assim, a ideologia é “[...] vista como imaginário que medeia a relação
do sujeito com suas condições de existência.” (ORLANDI, 1994, p.56), na constituição dos
sentidos à sua formulação intervêm a ideologia e os efeitos imaginários. A ideologia é
condição para a relação entre sociedade e linguagem. Dessa forma, o social não são traços
sociológicos empíricos, como afirma Orlandi (1994), mas sim as formações imaginárias que
se constituem a partir das relações sociais.
Dito de outra maneira, a imagem de um pai só é constituída pelos mecanismos de
projeção da língua, que permitem a passagem da situação social descritiva para posição dos
sujeitos do discurso. Nessas condições, um pai de criança com deficiência cria uma imagem
do que é ser sujeito-pai de criança com deficiência por meio das suas relações sociais, mas se
espelha no discurso jurídico encontrado na legislação sobre EE, EI, inclusão, etc., para a
criação dessa imagem. Cria a sua imagem de Sujeito PAI, e também a imagem de Sujeito
PROFESSOR, Sujeito com DEFICIÊNCIA, Sujeito MONITOR, assim por diante. Criará a

95

imagem dos envolvidos com processo de inclusão (nessas condições do discurso sobre
inclusão).
Nesse capítulo apresentamos por meio de análise das entrevistas como percebemos as
posições sujeito mencionadas acima. Cada subseção desse capítulo apresenta uma posição
sujeito.

3.2.1. Posição Sujeito PROFESSOR

Nessa subseção apresentamos nas sequências discursivas como o discurso jurídico é
materializado produzindo efeitos de sentidos de uma regularidade que se faz como sendo
única e necessária na EI. Bem como, apresentamos como se constitui o Sujeito PROFESSOR
e Sujeito MONITOR.
As palavras destacadas são marcas de como as funções na EI são estabelecidas e como
os sujeitos são direcionados a um imaginário do que seja EI. Assim, cada sujeito envolvido
com a EI possui uma função criada pelas formações imaginárias a partir das formações
discursivas no qual se encontram os sujeitos que são interpelados por uma formação
ideológica distinta. Na Sequência Discursiva 1 apresentamos como as funções do monitor de
sala e do professor estão presentes no enunciado abaixo.
SD 1 - Eu acho que além da preparação que deve ter com estes
professores, porque assim, não adianta impor e falar assim “na nossa sala vai
ter X alunos especiais” e não ter a preparação. E essas pessoas que eles estão
colocando para serem monitores, [...] também precisam passar por uma
formação que eu acho que não está acontecendo aqui no município pelo o
que eu conheço aqui, entendeu? Eles colocam lá o professor, tudo bem que o
professor tem que preparar aquelas atividades para os alunos [...] aí
coloca aquela pessoa, que é a babá ou cuidador ali [...] e nem aquela pessoa,
monitor, está recebendo formação também. Estão colocando [...] uma pessoa
para dar suporte se a criança precisar ir ao banheiro, se precisar de alguma
coisa, ajudar o professor ali e ela fica perdida. Eu acho também que deveria
passar por este processo além das adaptações que devem ter na escola que
eu acredito que não tem aqui no município que precisa muito. Não é só
colocar o aluno lá na sala de aula, mas também tem que ter toda uma
preparação lá. Eu acho que precisa de muito [...] (PAI 01, 2015) (grifos
nossos)

Nessa sequência as definições das funções de cada profissional são destacadas: ao
professor cabe a “preparação das atividades” ao monitor cabe “dar suporte”. Dito de outra
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forma, o monitor cuida, o professor ensina/transmite conteúdos. Bem como, é afirmado que o
fato de matricular não é inclusão. Vemos essa afirmação também nos escritos de autores que
discutimos anteriormente, em que afirmam que a matrícula dos alunos com NEE não é
inclusão (SILVA e FACION, 2005; MELO e SAMPAIO, 2007; PAN, 2005; FERREIRA e
FERREIRA, 2004). Isso porque estes fazem parte de uma mesma formação discursiva cuja
formação ideológica se vincula ao discurso jurídico.
Dessa maneira, é constituída por meio da memória discursiva uma ideia do que não é
na atualidade uma EI e se reconstitui uma nova ideia de EI por meio do interdiscurso,
entendido como “[...] relação do discurso com uma multiplicidade de discursos [...]” (Orlandi,
2013, p. 80). Vemos essa materialização tanto na legislação, que delimita as possíveis
mudanças para a EI, bem como, determinam como devem ser os currículos de formação
docente, e cria a imagem de um sujeito a ser incluído, um sujeito para fazer a EI acontecer,
um sujeito-cidadão54 que deve seguir as normas estipuladas pelas leis (HAROCHE, 1992).
Além da legislação essa materialidade está também nas produções acadêmicas que
partem da legislação buscando entender e criticar a não execução do que é estabelecido nela.
Pois, a partir da formação ideológica do discurso jurídico se constrói um imaginário
discursivo de que as práticas políticas precisam seguir “à risca” ou “literalmente” o que está
escrito na legislação. Porém, não existe sentido literal, pois, o que existe são os efeitos de
sentidos. Este mecanismo faz com que se tenha uma noção de sentido único dessa produção
textual, como salienta Pêcheux (1997) quando se refere ao ensino e apreensão da língua
fazendo com que os sujeitos tenham a ilusão de único sentido do que é falado.
Isso se relaciona com os esquecimentos pêcheutianosbem ressaltados em Orlandi
(1984; 2001; 2013) em que “O falante “sabe” a sua língua, mas nem sempre tem o
“conhecimento” do seu dizer: o que diz (ou compreende) tem relação com o seu lugar, isto é,
com as condições de produção de seu discurso [...]” (ORLANDI, 2001, p 138). Por isso
levamos em conta as condições de produção dos discursos.
Buscamos aqui evidenciar as materialidades discursivas presentes nos enunciados da
EI e compreender que estas são construídas a partir de condições de produção distintas. Pois,
a origem do discurso não está no sujeito.
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Conceito nosso para definir a relação do sujeito com a legislação; forma sujeito do direto (HAROCHE, 1992).
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Como referido acima, o que chamamos de “divisão de tarefas” apontado a partir da
SD 1, tem relação com o que Pêcheux (1997) nos afirma em seu texto “Ler o arquivo hoje”
(discutido no início da seção 3.2) , em que salienta que a alguns é permitido uma leitura
específica e “verdadeira” com maior credibilidade e a outros (outras ciências) uma leitura que
tem menor credibilidade.
Notamos que ao professor é dada a credibilidade de “detentor do conhecimento”, ele é
aquele que pode transmiti-los, a ele é dada a função de “educador”. Ao monitor por não ter
uma formação acadêmica (licenciatura) lhe cabe a função de “cuidador”. Vemos isso em
Canguilhem (2014) e Foucault (2010) quando nos mostram respectivamente as relações
estabelecidas quando se referem ao anormal, a quem é dado o direito de nomear, classificar e
determinar a anormalidade, e nas correções que eram submetidas à terceira figura apresentada
por Foucault (2010) para sua correção e reabilitação para deixar de ser anormal. Assim, a
posição discursiva professor seria “suplente” do médico, do jurista, etc.
Aqui a memória discursiva tem papel fundamental trazendo a tona outros dizeres,
outras práticas políticas (PÊCHEUX, 2010) de outros séculos, mas vinculadas aos “anormais”
de outrora que se aplicam aos “anormais” de hoje, num processo de reabilitação pela
formação e escolarização destes.
Na legislação encontramos sobre a função do pessoal de apoio na Resolução
CNE/CEB nº 02 de 2001, que instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica, no inciso V do Art. 8º que determina que as escolas da rede regular de
ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns:
V – serviços de apoio pedagógico especializado, realizado, nas classes
comuns, mediante: [...]c) atuação de professores e outros profissionais
itinerantes intra e interinstitucionalmente; d) disponibilização de outros
apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação.
(BRASIL, 2001, p. 2)

Mas nesse inciso não fica claro quem são estes outros “profissionais itinerantes”, nem
claro o que seria estes “outros apoios”, se são de pessoas ou equipamentos. Mas
subentendemos que este trecho se refira aos cuidadores/monitores que auxiliam nas salas do
fundamental I.
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É na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva
que encontramos bem explícito sobre monitores, cuidadores, entre outros55que auxiliam nas
salas comuns,
Cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial na
perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar as funções de instrutor,
tradutor/intérprete de Libras e guia-intérprete, bem como de monitor ou
cuidador dos alunos com necessidade de apoio nas atividades de higiene,
alimentação, locomoção, entre outras, que exijam auxílio constante no
cotidiano escolar. (BRASIL, 2008, p.11)

E na legislação mais recente encontramos no Decreto 7 611/2011, em seu Art 5º,
parágrafo 2º, que trata do apoio técnico e financeiro da União, no inciso IV no qual relata que
esse financiamento poderá contemplar: “IV - formação de gestores, educadores e demais
profissionais da escola para a educação na perspectiva da educação inclusiva, particularmente
na aprendizagem, na participação e na criação de vínculos interpessoais;” (BRASIL, 2011, p.
2) Esse inciso, ratifica a necessidade de formação para todos os profissionais da escola, não
apenas professores. Essa formação específica para a educação na perspectiva inclusiva
aparece no enunciado do PAI quando se refere à preparação que professores e monitores
precisam ter para que a escola possa receber os alunos público-alvo da EE.
Embora essa seja uma exigência da legislação da EI, outra exigência legal é a
obrigatoriedade da matrícula, não se pode negar a matrícula desse alunado por meio de
alegação de deficiência. Como pode ser visto no Decreto nº 186 de 2008 que aprova o texto
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu protocolo facultativo,
em seu Art. 24, em que determina que para a realização do direito à educação, os Estados
Partes assegurarão que: “a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema
educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam
excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de
deficiência;” (BRASIL, 2008, p. 11). Vemos uma contradição já que não se pode negar a
matrícula desse alunado, porém muitos ambientes escolares não se encontram adequados para
recebê-lo, sejam nas adequações pedagógicas, sejam nas adequações arquitetônicas.
Este enunciado preparação que o sujeito PAI enuncia e afirma que os professores
precisam ter para receber os alunos, evidencia a imagem de Sujeito PROFESOR que é criada
pelo Sujeito PAI, por meio dos mecanismos linguísticos discursivos, mais especificamente
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Na Resolução MEC/CNE/CEB nº 4 de 2009, art. 10, inciso V, também cita a necessidade de pessoal de apoio
principalmente para as atividades de alimentação, higiene e locomoção. (BRASIL, 2009)
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por meio do discurso jurídico materializado nas legislações da EI. Vemos essa posição sujeito
também na SD 2.
SD 2 –[...] este ano eu comecei porque eu tenho alguns cursos na área de
EI que eu fiz na época de Pedagogia que eu fiz que lá na UNOPAR56, agora,
o ano que vem que eu pretendo fazer a pós em EI, porque eu não tenho
ainda a formação para eu trabalhar lá na sala multifuncional na escola
A. Eu tive que fazer alguns estudos tanto em livros que tem lá na escola
quanto em alguns vídeos, inclusive eu assistir um que eu fiquei emocionada
mostrando crianças com paralisia cerebral como eles aprendem.
(PROFESSOR 02, 2015) (grifos nossos)

Na SD 2 é evidenciado a posição Sujeito Professor da EI.Existem dois tipos de
professores para a educação na perspectiva inclusiva, o professor do AEE e o professor da
educação regular. O enunciado acima mostra que o professor do AEE precisa ter formação em
educação especial para atuar no AEE. No Art. 8º, inciso I da Resolução nº 2 de 2001, esta
divisão de professores fica evidenciada: “I - professores das classes comuns e da educação
especial capacitados e especializados,respectivamente, para o atendimento às necessidades
educacionais dos alunos;” (BRASIL, 2001, p. 02). Dessa maneira, nas classes comuns deveria
ter professor da classe comum e professor da educação especial.
Nessas condições buscamos entender como se conceitua EE e AEE na legislação. Em
2001 na Resolução nº 2, em seu art. 3º entende-se por EE:
[...] modalidade da educação escolar, entende-se um processo educacional
definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços
educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar,
complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços
educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o
desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam
necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da
educação básica. (BRASIL, 2001, p. 1)

Nessa Resolução a EE pode ser substitutiva à educação escolar e cabe aos sistemas de
ensino constituir e fazer funcionar um setor responsável pela educação especial, dotado de
recursos humanos, materiais e financeiros que viabilizem o processo de construção da
educação inclusiva. Já na Resolução nº 04/2009 a EE tem função suplementar ou
complementar, nessa resolução fica evidente a função da EE, mas não sua definição. É na
Nota Técnica nº 11 de 2010 que encontramos uma definição de EI e de EE:
A educação inclusiva, fundamentada em princípios filosóficos, políticos e
legais dos direitos humanos, compreende a mudança de concepção
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pedagógica, de formação docente e de gestão educacional para a efetivação
do direito de todos à educação, transformando as estruturas educacionais que
reforçam a oposição entre o ensino comum e especial e a organização de
espaços segregados para alunos público alvo da educação especial. [...]
Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial é definida como
uma modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas e
modalidades, que disponibiliza recursos e serviços e realiza o atendimento
educacional especializado – AEE de forma complementar ou suplementar à
formação dos alunos público alvo da educação especial. (BRASIL, 2010,
p.1)

Definição parecida sobre EE encontramos na Nota Técnica MEC/SECADI/DPEE nº
55 de 2013 em que o termo formação é substituído pelo termo escolarização. Nesta nota
encontramos a definição de AEE:
Atendimento Educacional Especializado é o conjunto de atividades e
recursos pedagógicos e de acessibilidade, organizados institucionalmente,
prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos estudantes
público alvo da educação especial, matriculados no ensino regular.
(BRASIL, 2013, p. 2)

Nessa perspectiva inclusiva, segundo a Nota nº 55/2013, o AEE é realizado nas salas
de recursos multifuncionais ou em centros de AEE, e “Realizado em interface com os
professores do ensino regular, promovendo os apoios necessários à participação e
aprendizagem destes estudantes.” (BRASIL, 2013, p. 3). Nessas condições, vemos que há os
professores do AEE e professores da educação escolar. E os dois precisam estar aptos a
atender as NEE dos diferentes alunos, já que isso também requer metodologias diferentes.
Vemos que mesmo não tendo acesso direto a legislação sobre EI o Sujeito PAI se
constitui por meio da movimentação dos discursos, quando o sentido de EE mudou dentro de
um novo sentido de educação, EI, estes sujeitos passaram a mudar suas concepções de EE, EI
e de como devem agir, como a escola e os profissionais da educação devem se postar diante
desse novo sentido de educação e de inclusão escolar. O que o leva a cobrar dos profissionais
que sejam Sujeito PROFESSOR idealizado nos documentos da EI.
Dessa maneira, os entrevistados PAI e PROFESSOR 01 se espelham no discurso
jurídico materializado na legislação por meio dos mecanismos discursivos da língua. Eles não
possuem contato direto com a legislação e afirmaram na entrevista não conhecerem a
legislação da EI, porém o que faz deles sujeitos não é a leitura e interpretação dessas leis, mas
os mecanismos que movimentam esses discursos.
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Os Sujeitos PAI e PROFESSOR se relacionam como veremos no 3.2.2, em que um
serve de outro/Outro no discurso da hiperatividade. Em todo o contexto escolar esses sujeitos
se mantêm em processo de relação, já que os discursos são construídos socialmente.

3.2.2. Posição Sujeito PAI

Nessa subseção apresentamos a Posição Sujeito PAI. Na SD 3 percebemos a marca do
jurídico como sendo aquele que estabelece a “única verdade” sobre EI. Esse é o efeito de
sentido criado por esse discurso.
SD 3 -O pai dessa menina me contou assim:ô L, tu acha que isso é
educação inclusiva? Isso pra mim não é. Eu peguei e fui ao fórum e chamei
apromotora e mostrei pra ela e falei ô doutora, você acha que isso aí é
educação inclusiva? Aí põe eles lá no cercadinho, tudo bem que minha filha
é hiperativa, se chegar na escola e não falar direito com ela, ela sai
recolhendo tudo, os lápis, os cadernos e guardando tudo. Se você não sentar
e explicar para ela que ela vai estudar”57 (PAI, 2015) (grifos nossos)

Na SD 3 a memória discursiva faz com que o sujeito PAI manifeste ao perguntar o que
é educação inclusiva a imagem que tem dela. Ele pergunta porque já tem uma resposta do que
é EI. Essa ideia de EI é construída por meio de outros dizeres estabelecidos em outros
momentos que não estes, fundamentados na maior parte na legislação que retoma também a
memória do que é “incluir” e de como “incluir”.
O que pode ser dito sobre EI visto na SD 3, vinculado a uma memória discursiva, em
uma determinada formação discursiva é evidenciado na fala do PAI que questiona como quem
já tem em mente uma resposta para a sua pergunta ao mesmo tempo em que imagina que seu
interlocutor também tem a mesma resposta que a dele, pois nessa relação, há o predomínio do
imaginário sobre seu interlocutor e sobre o sentido do que se fala, há a ilusão de “sentido
único” da língua.
Na pergunta feita “tu acha que isso é educação inclusiva?” vemos que há uma
formação imaginária do que é e do que não é EI. Essa formação imaginária é constituída a
partir de um discurso jurídico sobre EI, tanto que a resposta a sua pergunta é respondida
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Aqui o entrevistado nos narra um fato que lhe foi detalhado por outro pai.
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através do que o sujeito sabe da legislação. Sua atitude é marcada pela busca de quem tem o
“direito” de interpretar a execução das leis (PÊCHEUX, 1997; MONTE-SERRAT, 2012).
Ao mesmo tempo, essa atitude está vinculada ao simbólico e imaginário de um sujeito
de direito, cidadão em nossa sociedade, que se espelha na Legislação e na lei simbólica e
busca com que outrem também se espelhe nela. O Sujeito PAI procura uma EI que é
construída a partir de uma formação ideológica e que o faz cobrar dos professores e demais
essa mesma ideia de EI construída, por isso, sua cobrança maior e seu questionamento se
dirige a uma figura que é tida como aquele que representa o “interprete”, o que está
autorizado e pode interpretar melhor a legislação. EI será para o Sujeito Pai aquilo que está
ratificado no discurso jurídico (MONTE-SERRAT, 2012; HAROCHE, 1992).
Nessa SD a legislação é resgatada como a que garante a EI.Quando o PAI procura a
promotora para lhe questionar sobre o fato, ele o faz sabendo que o que tem acontecido não é
inclusão e o faz com o imaginário de que seu interlocutor (promotora) também sabe do que
não é EI e o que devidamente tem que se proceder para que a EI aconteça. Além disso, vemos
nessa SD que EI está diretamente ligada ao discurso médico e científico da
classificação/nomeação da NEE, no caso da criança citada o pai a nomeia de “hiperativa”. A
criança referida possui laudo (que a classifica, e a difere das demais) e em consequência os
profissionais devem ter quase que uma cartilha de como se portar diante dessa classificação.
Assim, é subentendido pelo Sujeito PAI e pelos demais membros da sociedade que é preciso
saber tratar o hiperativo diferente.
Há um discurso sobre a hiperatividade e sua medicalização, que controla os dizeres
sobre ela e sobre como devem se comportar as crianças na atualidade. Decotelliet al (2013)
nos fala que no Brasil nos últimos anos houve um interesse em discutir as origens e as causas
do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, cuja solução seria a Ritalina58. Segundo
os autores em nosso país a prescrição dessa droga para com supostos distúrbios de
convivência social e de aprendizado subiu 940 % nos últimos dezesseis anos. Estes autores
afirmam que há aí uma medicalização da vida como estratégia biopolítica; afirmam que há um
controle dos corpos pela Medicina que “[...] torna-se – nas tramas do biopoder – estratégia de
disciplina e de regulamentação das populações. Ela ainda normaliza, disciplina o corpo
adoecido, mas também prescreve as condições ideais para o bem viver coletivo” (p. 450). Em
58
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(idem, p.447)
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artigo Bremenkampet al (2009 ) ao citar a dissertação de Cláudia Itaborahy (2009) afirma que
os grupos que pesquisam o TDAH no Brasil estão ligados a laboratórios farmacêuticos, por
meio de patrocínios, o que a leva a questionar sobre as pesquisas sobre TDAH e uso da
Ritalina, em que os resultados coincidem com o aumento de usuários de medicamento.
Machado (2014) afirma que é preciso repensar os processos de medicalização e de
normatização das diferenças na escola. Ressaltando que o que é tido um“problema”deve nos
levar a pensar em várias questões que podem estar ocasionando-o dito problema e não apenas
questionar o que é problema na escola, qual é o problema, ou pensar em única causa do
problema. Convida a uma investigação não só do excesso de medicalização, mas do
pensamento que produz esse excesso de medicalização.
Meira (2012) alerta para os males do uso do medicamento indicado para os
diagnosticados com TDAH, que muitas vezes nem sequer é passado para todos de maneira
esclarecedora. Bem como ressalta que é preciso repensar essa postura de diagnosticar as
indisciplinas, maus comportamentos e falta de atenção no contexto escolar.
Como mostram as autoras Meira (2012) e Machado (2014) esse processo tem levado
muitos profissionais da educação e da saúde a movimentarem um discurso que associa a falta
de atenção e a não aprendizagem a causas biológicas e que devem, consequentemente, serem
diagnosticadas e medicalizadas. Isso é refletido no contexto escolar, como pode ser visto na
SD 4.
Na sequencia discursiva 4 vemos como a posição Sujeito PROFESSOR se coloca
diante dos discursos sobre hiperatividade e nesse caso ele se torna o outro para o Sujeito PAI:
SD 4 - [...] houve certo não entendimento de mensagens, muitas diretoras
achavam que para por o menino no censo ela tinha que ter laudo, e nem toda
criança que é especial e que está matriculada ela tem laudo. São poucas [...]
mas você pode pôr por evidência no censo. Porque o censo não pede
documento, mas vamos supor, o professor ou o diretor ele percebe, ele pode
está chamando a família, mas o pior é exatamente também a família, que
tem família que não aceita. Às vezes você fala assim, você percebe que uma
criança ela é hiperativa, [...]aí você chama a mãe e fala:“olha eu acho que
você devia levar no psicólogo”.Tem mãe que fala: “meu filho não é louco!”.
Porque a mãe acha que passar no psicólogo é porque o filho dela tem
problema mental. E aí fica essa barreira. A família não aceita e a escola não
sabe como fazer. Então muitas crianças não eram cadastradas no censo.
(PROFESSORA 01, 2014)

Na entrevista o professor 01 relata sobre o porquê de no Censo Escolar (INEP) ter
poucos alunos cadastrados, mesmo a escola tendo alunado com NEE. Ele afirma que isso se
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deve ao fato de a direção achar que para cadastrar no Censo o aluno tem que ter laudo. O
professor afirma ainda que não há necessidade de laudo para este cadastro, já que no Censo
não solicita documentação comprovando as NEE. Verificamos aí a presença marcante do
discurso médico, já que laudo aparece como o centro de toda essa discussão. Geralmente nas
escolas há esse receio de afirmar algumas NEE, se a criança não tiver laudo. Há ainda os
professores de se negam a fazerem atividades diferentes, já que o aluno não possui laudo. O
laudo nestas condições é o arquivo que determina as práticas inclusivas, e quem pode fornecêlo é um especialista da área da saúde. Vemos esse imperativo na SD 4 quando, mesmo que o
professor por “evidência” cadastre no Censo algum aluno hiperativo, este profissional precisa
acionar a família e solicitá-la que leve o filho ao “psicólogo”. Dito de outra maneira, o aluno
está matriculado, é cadastrado como hiperativo, mas há a necessidade do laudo, há um crivo
do discurso médico.
Há ainda nessa SD 4, a questão apontada pelo Sujeito Professor sobre a família, que é
a não aceitação. Muitas famílias não aceitam algumas NEE, sejam elas provindas de
deficiências, transtornos ou altas habilidades. A família culpabiliza a escola como a que não
aceitar a diferença, e como aquela que não cria métodos para conviver com a diversidade.
Outra reação da família é a de pensar que passar pelo psicólogo é somente para “loucos”, esse
adjetivo se refere muitas vezes a quem tem doença mental (psicose, neurose) ou deficiência
mental59muitas vezes adjetivada de retardo mental, que é nomeado pelo professor como
“problema mental”.
Assim, analisamos que muitas crianças que são tidas como “loucas”, são as que
possuem deficiência mental ou doença mental, tais condições não são aceitas pelos pais.
Muitos pais não querem que seus filhos façam parte da EE, recebam o AEE por acharem que
ao receberem serão tidos como “loucos”, “retardos”, com “dificuldade de aprendizagem”, etc,
o que é vistos negativamente.
Observamos que o Sujeito PROFFESSOR na SD 4 serve de outro para o Sujeito PAI,
já que ele é quem primeiro observa a NEE do aluno e a comunica aos pais para que estes
possam assumir seus lugares de PAI na EI.
Nisso, verificamos o papel da ideologia, que produz o efeito da evidência, sustentado
pelo já-dito, na relação com a exterioridade por meio do interdiscurso, pois “[...] todo discurso
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remete a outro discurso [...]” (Orlandi, 1994, p.56), no caso da SD 3 vemos que o discurso
jurídico e médico estão presentes no que é materializado por EI. E na SD 4 vemos que o
discurso médico é quem legitima as deficiências, transtornos, altas habilidades.
O sujeito se constitui enquanto um lugar, e estes que ocupam o lugar de professor,
promotor, monitor, médicos, especialistas, pais, etc. tem por obrigação adequar-se às
necessidades educativas especiais. Mas estes sujeitos não se questionam por que devem se
adequar ou como seria esta adequação, pois se esquecem da FD que os constituem. Apenas
fazem parte de um discurso.
Nessas duas SD a 1 e a 3 vemos que é evidenciado pelos enunciadores o que é e o que
não é EI. O que é EI fica implícito no não dito, mas que se subentende por meio da questão
“tu acha que isso é educação inclusiva?”. E o que não é EI fica claro no enunciado “aí põe
eles lá no cercadinho” “isso pra mim não é”. Colocá-los (educandos com deficiência, com
altas habilidades ou transtornos) em um cercadinho, ou espaço separado não é inclusão
escolar.

Na SD 1 a EI está associada a: preparação, formação, monitores, apoio,

adaptações,etc. Assim, haverá de fato inclusão se a escola se adequar ao aluno; se os
profissionais envolvidos diretamente com os educandos tiverem uma formação para tal;e se
houver monitores preparados para auxiliar o professores.
Na SD 3 o discurso jurídico é quem determina a EI, a ele é dado a credibilidade de
verdade sobre EI. Estamos nos referendo aqui às formações discursivas, tal que, possibilitam
as expressões e os sentidos nesse caso sobre EI. O discurso jurídico materializado na
legislação faz com que se imagine que apenas a legislação em si seja o determinante para que
a EI aconteça, como se a legislação bastasse a si mesmo.
Nessas seções anteriores deste capítulo vimos como a legislação serve de espelho para
os sujeitos que se assujeitam ao discurso jurídico. Na EI existe um ideal de PAI, de
PROFESSOR, de ALUNO que é materializado na legislação que funciona como espelho para
que os sujeitos sociais possam perceber e ocupar uma posição sujeito no discurso. Esse
assujeitamento só é possível por meio da ideologia e da língua, essas no entremeio das
relações sociais em determinado momento histórico permitem a movimentação do discurso.
Isso nos faz entender o porquê do sujeito mesmo que não tenha contato direto com a
legislação a conhece e a reproduz. Assim, se espelha nela e ocupa a posição que lhe cabe
dentro do discurso.
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Na próxima seção 3.3. analisamos os mecanismos que possibilitam a memória
discursiva e como os enunciados variam conforme as condições de produção em determinado
momento histórico.Usaremos as entrevistas e a legislação nas análises.

3.3. Deslizamento de sentido: A Educação Inclusiva e suas nomenclaturas.

Como já dissemos anteriormente com base em Orlandi (2013) que cita Courtine
(1984) a memória discursiva se relaciona com o intradiscurso e o interdiscurso, em que o
primeiro se refere ao eixo horizontal e o segundo ao eixo vertical. Ao analisar o intradiscurso,
levamos em conta as condições de produção de um discurso. Já para analisar o interdiscurso
levamos em conta os dizeres, o já dito.
Nessa seção buscamos analisar o interdiscurso sobre a EI, por meio dos enunciados,
nomenclaturas utilizadas para nomear o alunado público da EE. Analisamos também o
intradiscurso que nos possibilita entender quais as condições de produção em determinado
momento histórico permitiu a troca de termos e possibilitaram novos dizeres, construindo
novos sentidos.

Ressaltamos que ainda que os dizeres tenham novo sentido, sejam

empregados novos termos, há um já dito antes que permite esse novo dizer, há algo de novo
no diferente, algo de diferente no novo. Assim o que se tinha por EE vem ganhando novo
sentido para constituir o que se entende EI, mas é nesse novo dizer (EI) que permanecem os
traços/furos da EE.
Os termos mudam conforme o momento histórico por meio de questionamentos da
sociedade (principalmente pessoas com deficiência) que reivindica a troca de termos ao alegar
que determinado termo produz sentido pejorativo, que minimiza as pessoas com deficiência
e/ou reforça a segregação e a exclusão.
Como afirma Orlandi (2013) é a memória discursiva que sustenta cada tomada da
palavra, que torna possível todo dizer e este retorna sob a forma do pré-construído. Essa
memória só é possível por meio das condições de produção que leva em conta os sujeitos e
sua exterioridade, dito de outra maneira, cada dizer só é possível porque em cada momento
histórico a sociedade é impulsionada por um discurso diferente que permite ao sujeito
reproduzir deste discurso e usar o termo que se refere a ele.
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Os termos que se referem às pessoas com deficiências variaram conforme o momento
histórico. Da Antiguidade até final da Segunda Guerra Mundial usava-se o termo “inválido”
para se referi à pessoa com deficiência. Até a década de 1980 usava-se “excepcional”,
“aleijado”, “defeituoso”, “incapacitado” e “inválido”; em 1981 influenciado pelo Ano
Internacional da Pessoa Deficiente passou-se a usar o termo “deficiente”; em meados da
década de 1980 aos 1990 passou-se a usar a expressão “pessoas portadoras de deficiência”; da
década de 1990 à 2000 o uso era dos termos “portadores de necessidades especiais”, “alunos
com necessidades educacionais especiais”, “especiais”; a partir dos anos 2000 passou-se a
imperar o uso de “pessoas com deficiência”. (QUEIROZ, 2009; SASSAKI, 2002)
Com base em nosso referencial teórico-metodológico entendemos que o interdiscurso
que é a constituição do discurso e determina a formulação, possibilita o dizer sobre EE,
pessoas com deficiência, etc. Assim, em nossas análises o eixo vertical é constituído pelos
dizeres já ditos, tais como: inválidos, excepcionais, deficientes, portadores de deficiência,
portadores de necessidades especiais, pessoas com deficiência. Essas mudanças de enunciado
se tornam possíveis em dado momento histórico, num processo social. Traçaremos a seguir as
condições que possibilitaram tais enunciados no Brasil. Vale ressaltar que tanto a política
educacional como econômica brasileira sempre sofreram influências internacionais.
Durante o período colonial, apesar do Brasil não possuir grandes instituições de
internação para pessoas com deficiência, as práticas eram de isolamento e exclusão,
confinadas pela família, em alguns casos eram recolhidas às Santas Casas ou às prisões. Em
1841 foi fundado o primeiro hospital destinado ao tratamento de “alienados”, o Hospício Dom
Pedro II, vinculado à Santa Casa de Misericórdia, instalado no Rio de Janeiro. E passou a
funcionar efetivamente em 1852.Em 1854, foi fundado o Imperial Instituto dos Meninos
Cegos e, em 1856, o Imperial Instituto dos “Surdos-Mudos”. (LANNA JUNIOR, 2011)
Kassar (2011) nos afirma que no início da República brasileira, os primeiros sinais de
atenção às pessoas com deficiências apareceram sob impacto de idéias já difundidas naEuropa
comungadas por estudiosos daqui. Segundo a autora:
A organização econômica do Brasil Colônia e do Brasil Império não
solicitava a alfabetização e a instrução da massa trabalhadora, visto que
grande parcela da população vivia na zona rural e a economia baseava-se,
inicialmente, na exploração de bens naturais e, posteriormente, na produção
de monoculturas em grandes latifúndios. (KASSAR, 2011,p.43)
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A autora salienta que com a industrialização, no século XX, o acesso à escolaridade
ainda era deficitário, mesmo com o crescimento dos centros urbanos. Até a década de 1960 o
Brasil ainda não tinha atingido a universalização do ensino obrigatório. Nessas condições, a
atenção direcionada para pessoas com deficiência (Educação Especial) deu-se principalmente
pela ação de um conjunto de instituições privadas de caráter assistencial.
O uso do termo “inválido” muito usado até a década de 1980 tem significado de sem
valor, deixou de ser usado quando as pessoas com deficiência começaram a questionar o
sentido que o termo carrega. O termo “Excepcional” era utilizado nas décadas de 1950 a1970
para designar pessoas com deficiência intelectual. Sassaki (2002) relata que com o surgimento
de estudos e práticas educacionais nas décadas de 1980 e 1990 a respeito de altas habilidades
ou talentos extraordinários, este termo
[...] passou a referir-se tanto a pessoas com inteligências múltiplas acima da
média [pessoas superdotadas ou com altas habilidades e gênios] quanto a
pessoas com inteligência lógico matemática abaixo da média [pessoas com
deficiência intelectual] daí surgindo, respectivamente, os termos
excepcionais positivos e excepcionais negativos, de raríssimo uso.
(SASSAKI, 2002, p. 2)

O referido termo está vinculado a Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE)que surgiu nos anos 1950. Algumas atitudes de criação de associações se deram
porque na primeira metade do século XX o Estado não promoveu novas ações para as pessoas
com deficiência e apenas expandiu os institutos de cegos e surdos para outras cidades. Diante
desse quadro de poucas ações estatal a sociedade civil fundou organizações voltadas para a
assistência nas áreas de educação e saúde, como as Sociedades Pestalozzi, em 1932, e a
APAE em 1954. Na década de 1950 o surto de poliomielite levou à criação dos centros de
reabilitação física. (LANNA JUNIOR, 2011)
A década de 1970/1980 é marcada pelos movimentos políticos das pessoas com
deficiência, esses movimentos alimentaram-se da conjuntura da época: regime militar,
processo de redemocratização brasileira e a promulgação da ONU em 1981 do Ano
Internacional das Pessoas Deficientes. O processo de enfraquecimento do regime militar
resultou em uma participação ativa da sociedade civil, reorganizações de movimentos sociais
e sindicatos. As novas organizações de pessoas com deficiência eram contrárias ao caráter de
caridade das ações voltadas para esse público e objetivou-se na busca por autonomia e na ação
protagonista.

Unem-se nesse movimento os grupos das seguintes deficiências: visual,

auditiva e física. (LANNA JUNIOR, 2011)
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Kassar (2011, p.45) afirma que o “[...] discurso corrente sobre a educação era de
investimento para a formação de recursos humanos e para o desenvolvimento do país [...]”,
assim ela afirma que a EE no país na década de 1970 esteve vinculada a Teoria do Capital
Humano, na qual o Estado gastaria menos com uma pessoa com deficiência na educação do
que se tivesse de mantê-la internada em clínicas. É diante desse quadro (influência das
Teorias político-econômicas internacionais e da cobrança das pessoas com deficiência) que se
inicia a constituição das políticas educacionais voltadas para pessoas com deficiência.
Após a promulgação feita pela ONU em 1981 do Ano Internacional das Pessoa
Deficiente, o termo a ser utilizado foi “deficiente” ou “pessoa deficiente”. Mas a partir de
meados de 1980 até 1996 o termo passou a ser “portadores de deficiência”. Este termo gerou
polêmica, pois as pessoas com deficiência ponderaram que elas não portam deficiência; que a
deficiência não é como coisas que às vezes portamos, tais como, documentos, guarda-chuva,
etc. Assim, a expressão utilizada passou a ser pessoa com deficiência, aprovados após debate
mundial e utilizados no texto da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, em fase final de elaboração pelo Comitê Especial da ONU, podendo ser expresso
das duas maneiras: “pessoa com deficiência” e “pessoas com deficiência”. A Convenção foi
adotada pela ONU em 2006 e assinada pelos países em 2007. O compromisso foi ratificado
pelo governo brasileiro em 2008, com equivalência constitucional, por meio do Decreto
Legislativo nº 186, de 2008, e foi definitivamente promulgado no ordenamento jurídico
brasileiro pelo Decreto nº 6.949 de 2009, assinado pelo então presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva. Desta forma, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência é parte integrante da Constituição Brasileira.
Quando se trata de Educação Inclusiva e dos termos vinculados a ela, sabe-se que esta
teve auge na década de 1990, principalmente com a Declaração de Salamanca em 1994,
documento internacional que influenciou as elaborações de leis e políticas de inclusão escolar
mundialmente, como já mencionamos no capítulo 2. Kassar (2011, p. 50) relata que ao
abordar sobre Educação Inclusiva no Brasil tem que se levar em contra alguns aspectos:
O período em que se inicia a disseminação do discurso sobre Educação
Inclusiva é o mesmo em que o país adota uma política de universalização de
escolaridade do Ensino Fundamental. Também é o mesmo período em que
as agências internacionais difundem as mudanças relativas às matrículas de
alunos com deficiências nas escolas comuns ocorridas nos diferentes países
nos anos anteriores.
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Nesse contexto de universalização da educação é que o Brasil elabora suas políticas
educacionais inclusivas, influenciado pelos documentos e agências internacionais. Em 1994 o
MEC publicou a Política Nacional de Educação Especial, o que não foi um avanço em termos
de inclusão, pois na mesma admitia apenas a interação dos alunos público alvo da EE nas
classes comuns se estes possuíssem “[...] condições para acompanhar e desenvolver as
atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos
normais” (BRASIL, 1994, p. 19). Ainda vinculado ao modelo médico de deficiência essa
política via o problema da exclusão na deficiência/diferença que o aluno apresentasse e não se
destinava a salientar a importância das adequações que os sistemas de ensino devem fazer
para atender estas diferenças.
Mas a EI no Brasil deve por base os documentos internacionais e como afirma Kassar
(2011) a disseminação das idéias acerca da EI pode ser atribuída a três aspectos:
“[...] O primeiro refere-seas mudanças importantes ocorridas pelo mundo,
relativas ao atendimento das pessoas com deficiências. No final da II Guerra
Mundial, houve uma preocupação com as pessoas que adquiriram
deficiências em decorrência dos conflitos bélicos [... ] O segundo aspecto
refere-se ao movimento de pessoas com deficiências ou de pais e
profissionais ligados a elas que, principalmente a partir da década de1950,
organizam-se em associações em defesa de seus direitos [...]O terceiro
aspecto refere-se às convenções internacionais que são aceitas e ratificadas
pelo Brasil. A relação entre a política pública brasileira (e não apenas a
política educacional) e esses acordos, especialmente após a reorganização
porque passou o país nos anos 90 do século XX (Reforma de Estado), diz
respeito ao processo de internacionalização da economia, que conta com a
participação direta de proposições estabelecidas com instituições financeiras
internacionais. (KASSAR, 2011. p 47)

Diante desse processo histórico a EI vai se disseminando pelo mundo e tomando
corpo, características próprias e práticas diferenciadas. Todas essas mudanças interferem nos
termos, nas nomeações, nas escolhas de léxicos, pois cada discurso permite um enunciado
vinculado a ele pela memória discursiva. Como afirma Mariani (2005,p.12):
[...] está em jogo aí tanto a possibilidade de se usar uma palavra ou outra, em
função de relações de similitude (sinonímia), quanto a possibilidade de,
nesse processo de substituição contextual de uma palavra por outra, chegarse a um termo bastante distanciado do primeiro, mas que guarda, com esse
primeiro termo uma memória de sentido.
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Na década de 1990 as agências internacionais, tais como, Banco Mundial, UNESCO,
ONU tiveram grande influência nas criações de políticas educacionais em vários países do
mundo. Na Declaração de Salamanca (1994)é evidenciada a intenção da UNESCO em
disseminar ideias que direcionem os países na elaboração de políticas coerentes às suas
proposições (KASSAR, 2011).
Verificamos em nossas análises que as mudanças de enunciados ocorridas nos
discursos sobre EE/EI são materializadas nos documentos que a legitimam como as políticas
públicas, leis, decreto, etc. Nas sequências abaixo mostramos como os enunciados aparecem
nesses documentos
SD 5-Art. 88. A educação de excepcionais, deve [...] (BRASIL, 1961, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional) (grifos nossos)
SD 6-O princípio que orienta esta Estrutura é o de que escolas deveriam
acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas,
intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras. Aquelas deveriam
incluir crianças deficientes [...] (UNESCO, 1994, Declaração de
Salamanca, p.3) (grifos nossos)
SD 7 - atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; (BRASIL, 1988,
CF, art. 208, inciso III) (grifos nossos)
SD8 - reafirmamos o nosso compromisso para com a Educação para Todos,
reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento de educação
para as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais
dentro do sistema regular de ensino e re-endossamos a Estrutura de Ação em
Educação Especial, em que, pelo espírito de cujas provisões e
recomendações governo e organizações sejam guiados. (UNESCO, 1994,
Declaração de Salamanca, p.1) (grifos nossos)
SD 9 - Art. 5860. 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.
(BRASIL, LDB/1996) (grifos nossos)
SD 10 - Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Nacionais para a
educação de alunos que apresentem necessidades educacionais especiais,
na Educação Básica, em todas as suas etapas e modalidades. (BRASIL, RES.
Nº02/2001, grifos nossos)
SD 11 - § 1o Para fins deste Decreto, considera-se público-alvo da educação
especial as pessoas com deficiência, com transtornos globais do
desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. (BRASIL, 2011,
decreto 7 611, art. 1º, parágrafo 1º) (grifos nossos)
60
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Verificamos que os enunciados se referem aos alunos da EE e mais recente na perspectiva
da EI. Nas SD 6, 7 e 8 notamos que a Declaração de Salamanca apesar de ter sido publicada
depois da Constituição Federal do Brasil utiliza os dois termos “deficientes” e “necessidades
educacionais especiais”, e que a CF/88 utiliza a expressão “portadores de deficiência”,
ressaltamos que esse trecho da CF não foi reformulado para alterar tal expressão. Os termos
variam conforme as manifestações sociais de protesto aos significados e derivações que cada
termo carrega consigo. Mas eles não deixam de serem usados definitivamente, alguns termos
voltam a ser usados com novos sentidos. Vemos o uso de alguns termos nas entrevistas:
SD 12- Depois desse estudo, desse levantamento e também tem o projeto do
IDEB [...] o governo apóia as escolas que tem o IDEB baixo [...] e porque lá
tem muitas crianças especiais [...] Então, depois que fez esse estudo, ver os
alunos como estavam levou para a secretaria a informação. E teve todo esse
respaldo com o MEC. Aí o MEC enviou todo esse material para a sala
multifuncional, então não foi uma coisa assim de vamos fazer [...] teve todo
esse levantamento. (PROFESSOR 02, 2015) (grifos nossos)
SD 13 - [...] pelo o que eu conheço aqui no município eles não procuram
envolver a criança especial junto com as outras, eles excluem. Eu conheço
algumas crianças que já estão na escola e que eles não procuram interagir
estas crianças ente aspas “normal” com estas que tem as necessidades. (PAI,
2015)
SD 14 - Outro meio é a Ação Social porque tem o BPC61, que é o programa
de assistência acriança especial, que é quem tem benefício [...]
(PROFESSOR 01, 2014)

Vemos que o uso da expressão “criança especial” aparece nas três SD, e se refere às
crianças que receberão o AEE na sala de recursos multifuncionais de uma escola municipal
(SD 12) e às crianças com deficiência (SD 13 e 14). Nos dois casos verificamos que o sentido
atribuído às crianças está vinculado a alguns significados do termo “especial” tais como
“excelente”, “fora do comum”, que tenta desfazer a negatividade que se tem em relação às
deficiências e às diferenças, como nos afirma Sassaki (2002) está associado ao discurso da
década de 1980/90 quando este termo passou a nomear as pessoas com inteligência múltipas,
acima da média. Esse termo também carrega um sentido de “aquele que precisa de cuidados
especiais, atenção especial”, vinculado ao sentimento de assistencialismo, piedade e caridade
que já mencionamos em outros capítulos. Esse enunciado “especial” carrega os sentidos:
excelente e aquele que precisa de cuidados. Assim, parece carregar consigo um efeito de
carinho fazendo com quem o usa o faz como forma carinhosa. Além do enunciado “especial”

61

Benefício de Prestação Continuada.

113

na SD 13 aparece “normal” para nomear as crianças sem deficiência, o que nos leva a
imediatamente a nomear as crianças com deficiência pelo seu antônimo “anormal”.
Chamamos atenção para os deslizamentos de sentido que se procederam nesse
contexto: educação especial, educação inclusiva e necessidades educacionais especiais.
Falaremos primeiramente do uso do enunciado “necessidades educacionais especiais” nos
documentos legais e como esse deslizamento de sentido se deu. Na Declaração de Salamanca,
e ressaltada no Brasil na Resolução nº02/ 2011 a EE era direcionada aos alunos com NEE, na
perspectiva de EI as NEE ganham outro sentido, deixam de ser a nomeação do público alvo
da EE e passa a ser a característica principal que a educação deve atender por meio das
adequações que as escolas devem fazer. Assim os alunos podem apresentar ou não NEE por
serem

alunos

com

deficiência, transtornos

globais

do desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação. Vemos como essas expressões aparecem na Resolução nº 02/2001 e
na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 2008.
SD 15 - Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar,
entende-se um processo educacional definido por uma proposta pedagógica
que assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns
casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a
educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos
educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em
todas as etapas e modalidades da educação básica. (BRASIL, 2001, p. 1)
(grifos nossos)
SD 16 - A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva tem como objetivo o acesso, a participação e a
aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares,
orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades
educacionais especiais, garantindo (BRASIL, 2008, p. 8)

Na SD 15 verificamos que a EE era tida como complementar, suplementar e em
alguns casos substitutiva à educação escolar, o que não é mais aceitável, nas legislações
vigentes. A EE é tida nos últimos documentos sobre EI como modalidade transversal e que
podendo ser complementar ou suplementar e não mais substitutiva. O foco da EE na Res.
02/2001 eram os alunos com NEE, já a partir de 2008 o público-alvo da EE são os alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade/superdotação, mas com
a promoção realizada pelos sistemas de ensino a responder às NEE. Assim, não são mais os
alunos com NEE que precisam ter o AEE na EE, mas a escola inclusiva deve atender às
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diferenças e às NEE dos diferentes alunos independente de apresentarem ou não deficiência.
Assim passa-se a atender as NEE dos alunos e estas podem ser dos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou dos alunos que não se
enquadram nesses requisitos, mas que apresentam NEE, como pode ser observado na SD 16.
SD 17 - Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a
integrar a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento
às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência,
transtornos
globais
de
desenvolvimento
e
altas
habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em
transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma
articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às
necessidades educacionais especiais desses alunos. (BRASIL, 2008, p. 9)

Na Resolução nº 02/2001em seu Art. 5º há uma definição de quem são alunos com
NEE:
Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que,
durante o processo educacional, apresentarem: I - dificuldades acentuadas
de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que
dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas
em dois grupos: a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica;
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou
deficiências;II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas
dos demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos
aplicáveis; III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de
aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos
e atitudes. (BRASIL, 2001, p.2) (grifos nossos)

O conceito de NEE está ligado à dificuldade de aprendizagem, deficiência, altas
habilidades/superdotação, o que difere o sentido nessa resolução para o decreto 7611/2011 é
que na resolução a NEE é o centro da EE, alunos que apresentem dificuldades de
aprendizagem, deficiência, superdotação, entre outros apontados acima, são alunos com NEE
e precisam de atendimento especializado, já no decreto o alunado público-alvo da EE é
definido e a partir dessas características podem ou não apresentar NEE.
Nas SD 18 e 19, por sua vez, apresentamos como aparece na legislação o público-alvo
da EE e como deve ser o AEE, nos art. 1º e art. 2º do Decreto 7 611/2011:
SD 18 - § 1o Para fins deste Decreto, considera-se público-alvo da educação
especial as pessoas com deficiência, com transtornos globais do
desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. (BRASIL, 2011,
p.1)

115

SD 19 - § 2o O atendimento educacional especializado deve integrar a
proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família para
garantir pleno acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades
específicas das pessoas público-alvo da educação especial, e ser realizado
em articulação com as demais políticas públicas. (BRASIL, 2011, p. 2)

Outro deslizamento se refere à variação do termo EE e EI nos documentos,
anteriormente à Declaração de Salamanca a EE era tida como educação segregada, oferecida
por instituições filantrópicas e em alguns casos de caráter assistencialista e de reabilitação. Na
Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de Educação Inclusiva, a proposta da
EE é que alunos (público-alvo) sejam atendidos na rede regular de ensino, e que as escolas se
adéqüem para atender às NEE dos alunos.
A EE por muito tempo foi entendida e organizada de forma paralela à educação
comum, para os alunos com deficiência ou que não se adequassem à estrutura rígida dos
sistemas de ensino. Desta maneira a reabilitação sobressaía com mais ênfase do que o
pedagógico. A proposta da EI é atender as NEE dos diferentes alunos, uma escola que possa
dar conta da diversidade. Na Resolução nº 02/2001 fica nítida que a EE era entendida como
paralela, quando se afirma que poderia ser substitutiva à escolarização. Nas Diretrizes
Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica (Res. Nº
04/2009) encontramos um conceito de EE:
A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os
níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional
especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua
utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do
ensino regular. (BRASIL, 2009, p.1)

Esse é o sentido que se vincula às novas publicações legais. E o AEE podendo ser
realizado, prioritariamente, na Sala de Recursos Multifuncionais da própria escola ou em
outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, podendo ser realizado,
também, em centro de atendimento educacional especializado público ou privado sem fins
lucrativos, conveniado com a Secretaria de Educação. (BRASIL, 2009)
Considera-se público-alvo da EE nas Diretrizes Operacionais para o Atendimento
Educacional Especializado na Educação Básica (2009):
a. Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de
natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com

116

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
b. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que
apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor,
comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias
motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome
de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância
(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação.
c. Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um
potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento
humano, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança,
psicomotora, artes e criatividade.(BRASIL, 2009, p.2)

No Glossário da Educação Especial disponível no portal do INEP para preenchimento
do censo escolar, encontramos as características de cada deficiência, transtornos e altas
habilidades, bem como a definição da sala de recursos multifuncionais, do AEE e das suas
atividades. Uma deficiência pode ser adquirida ou congênita.
Percebemos como o discurso jurídico-científico tenta achar um sujeito ideal para ser
incluído também de forma ideal. Nos discursos relacionados à EI percebemos como os alunos
com deficiência são vistos. Nos discursos oficiais a formação de ideia de EI nos faz pensar em
apenas inserção dos alunos público alvo da EE nas escolas regulares, para garantir-lhes
interação, bem como, é evidenciado uma preocupação com as adequações pedagógicas e
arquitetônicas. Mas ainda são poucos os investimentos em formações iniciais e continuadas
para os profissionais da educação. Poderíamos pensar em qual profissional se quer formar, já
que socialmente ainda prevalece o processo da normatização, o modelo de homogeneização
nos processos educativos escolares, ainda se tem discutido e pensado pouco na diversidade.
O que temos ainda é a não inclusão de todos os educandos, especialmente nos moldes de
produção do capitalismo.
Não há “inclusão” sem “exclusão”, pois ao dar destaque a um determinado grupo que
está excluído, outro ainda permanece em exclusão. Essas demandas exigidas pelas minorias
em sido constante. E podemos pensar em quantos grupos minoritários são excluídos da
escolarização, de ambientes diversos que só podem ser frequentados por um grupo elitizado, e
assim por diante.
Orlandi (2014, p. 35) afirma que é difícil juntar na equação da democracia capitalista,
igualdade e direito à diferença, pois as desigualdades e a segregação fazem parte do
capitalismo. “A reivindicação da inclusão se dá, portanto, em terreno dissimétrico: incluir
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onde? Produzir que natureza de igualdade? Já que é o próprio capitalismo que divide e se
estrutura pela diferença.”
Para a Lei brasileira de Inclusão incluir está ligado ao tripé: acesso, permanência e
aprendizagem, no inciso 2º do art. 28 que determina que ao poder público é incumbido o:
“aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso,
permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de
acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;” (BRASIL, 2015,
p.2).
A partir do paradigma social de deficiência, do discurso sobre inclusão escolar, novos
termos passaram a fazer parte dos dizeres sobre EI, tais como: acessibilidade, desenho
universal, barreiras arquitetônicas, urbanísticas e nos transportes, entre outros que são
definidos na Lei brasileira de Inclusão nº 13 146/2015.
Segundo o Parecer nº 21/2009 CONADE/SEDH/PR, a terminologia apropriada é

a expressão “pessoa com deficiência”, mas fizemos um pequeno levantamento para
mostrar a ocorrência de alguns termos diferentes do permitido pelo parecer.
Retardo Mental

O retardo mental é uma condição, geralmente
irreversível, caracterizada por uma capacidade
intelectual inferior à normal com dificuldades de
aprendizado e de adaptação social, que
normalmente está presente desde o nascimento
ou que se manifesta nos primeiros anos da
infância.
Disponível em: www.tuasaude.com

Portador de deficiência

Art. 1o É instituído o Dia Nacional de Luta da
Pessoa Portadora de Deficiência, que será
celebrado no dia 21 de setembro.
(BRASIL, Lei nº 11.133/2005)

Portadores de Necessidades Especiais

Lei nº 7024 de 16 de junho de 2015
Assegura à adaptação das provas físicas para os
Portadores de Necessidades Especiais nos
Concursos Públicos.
(RIO DEJANEIRO (estado), Lei nº 7024 de 16
de junho de 2015)
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Fizemos esse quadro para mostrar que em alguns termos ainda prevalecem em
publicações, legislações, e outros documentos, mesmo após o parecer nº 21/2009. Embora a
legislação sirva de espelho para os Sujeitos da/para a EI não é somente ela que rege os
discursos sobre EI. Outros termos parecem absurdos na atualidade, mas soavam naturalmente
em décadas passadas, é o caso do livro “A educação da Criança Difícil” de Dino Origlia de
1956, distribuído pelo Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo e doado pelo
INEP, em que já nos chama atenção o título “criança difícil” que se refere às crianças com
comportamentos inadequados nas salas de aula, tais como, rebeldia, desobediência,
agressividade, timidez, ansiedade, medo, fobia, etc; e nos títulos dos capítulos encontra-se a
expressão “criança-problema”. Ainda hoje se titula algumas crianças com NEE de “criançaproblema” “aluno-problema”, alguns professores por não saberem como lidar com à
diversidade na sala de aula consideram o aluno com deficiência ou transtorno como um aluno
que dificulta seu trabalho pedagógico, atrapalha o desenvolvimento do plano de aula, e
atrapalha os demais colegas que não apresente NEE (o que é discurso, achar que existe alunos
com e alunos sem NEE, todos possuem uma NEE, todos são diferentes).
Essa memória discursiva da “criança problema” tem sustentado a exclusão nas escolas
de alunos que são caracterizados como “os que não aprendem” e não permitem que outros
aprendam por meio de seus comportamentos indisciplinados. Meira (2012) afirma que:
[...] Em uma visão tradicional, o sentido da disciplina é o da obediência e,
dependendo das escolas e dos professores, um mesmo comportamento pode
ou não ser considerado indisciplinado. Ou, ainda, pode ser visto como
sintoma de TDAH.
[...] nos deparamos, por um lado, com o tema da normatização das condutas
e, por outro, com a mesma atitude passiva de professores que esperam que,
ao entrar na escola, os alunos rompam de maneira imediata com as formas
de comportamento cotidianas, adaptem-se de modo completo às regras e
normas institucionais e apresentem-se “naturalmente” disciplinados e
silenciados. (MEIRA, 2012, p.139)

Geralmente os alunos com altas habilidades não são tidos como problema, e
recentemente que se tem falado sobre eles. É mais comum o professor diagnosticar os alunos
como quem tem “déficit de aprendizagem” do que o aluno com “superdotação”. Há nessas
condições um crivo do discurso médico que permite aos profissionais da educação o
diagnóstico, a classificação e a nomeação desses alunos, bem como há a procura de
“soluções” dos ditos “problemas” nas salas de aulas, tais como a medicalização.
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Meira (2012) nos convida a repensar os processos de medicalização, e critica as
tentativas de se transformar problemas de viver em sintomas de doenças ou de se explicar a
subjetividade humana via estrita dos aspectos orgânicos. A autora sinaliza que há um aumento
no cotidiano escolar do discurso da conexão entre problemas neurológicos e o não aprender
ou o não se comportar, que tem gerado o encaminhamento de alunos para os serviços de
saúde, e consequentemente a medicalização destes. Assim, levam os profissionais da
educação a considerar que as crianças apresentam dificuldades escolares por causa de
disfunções ou transtornos neurológicos. Essa postura leva a associação do não aprender a
problemas biológicos tais como a desnutrição e as disfunções neurológicas. A autora salienta
que esse processo tem gerando exclusão dos alunos de classes menos favorecidas. Ela afirma
ainda que é precisar repensar os questionamentos do que a criança tem que não consegue
concentrar para se perguntar o que na escola produz a falta de atenção, bem como romper esse
olhar que patologiza o sujeito indisciplinado e buscar compreender como os diferentes
contextos e práticas produzem a indisciplina. Desta maneira, Meira (2012) critica a
medicalização e a patologização das crianças nas escolas, afirma é preciso se questionar quais
são as indisciplinas e a falta de atenção e se estas podem ser diagnosticadas como TDAH.
Vimos nesta seção que o interdiscurso e o intradiscurso se relacionam e possibilitam
os dizeres em determinado momento histórico por meio das relações sociais. Assim na EE/EI
a variação de termos só foi possível mediante as relações existentes e os outros discursos.
Neste capítulo vimos como a memória discursiva sobre a anormalidade se movimenta
ainda em outros discursos fundamentando a EI, tais como o discurso religioso, médico e
jurídico. Vimos também que o discurso jurídico serve de espelho para os sujeitos da EI, dos
quais priorizamos analisar as posições sujeito Pai e Professor, mostrando como seus dizeres
estão espelhados no discurso jurídico que legitima a EI. Mostramos como os enunciados
variam conforme as condições de produção e os discursos dos quais fazem parte, enunciados
como: Educação especial, alunos especiais, deficientes, portadores de deficiência e atualmente
com deficiência. Essas mudanças se fazem em processo discursivos dados em diferentes
momentos históricos materializados na linguagem.
Nossas análises se limitaram nas interpretações dos discursos que fundamentam a EI e
como estes discursos modificam as práticas educativas, seus dizeres e os sujeitos envolvidos
nessa relação. No capítulo um, apresentamos a constituição do sujeito da AD, no capítulo dois
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analisamos o processo histórico da EI para entendermos os discursos que a fundamentam e
permitem os dizeres sobre ela.
Em nossas análises observamos que a EI é crivada pelos discursos médico, religioso e
jurídico, e que a memória discursiva permite que os sujeitos movimentem os dizeres que
carregam as marcas desses discursos.
Ressaltamos que os enunciados ganharam novos significados, outros termos
apareceram para nomear as novas e velhas ações, para criar novo efeito de sentido. E a língua
tem função relevante neste processo. E o que é produzido jurídico-cientificamente servirá de
molde para ser seguido pelos sujeitos. O que é recém-nomeado – educação inclusiva - ganhou
sentido diferente do que era anteriormente nomeado de educação especial, mas as variações
desse termo, seus derivados, não deixaram de existir eles permaneceram, porém os sentidos
referentes a estes termos passaram a ser reconfigurados.
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que a temática da Educação Inclusiva tem sido muito discutida em várias
pesquisas acadêmicas, mas poucas pelo viés da Análise do Discurso, por isso nos dedicamos
nessa tarefa de desvendar os novos discursos sobre inclusão e a memória discursiva que os
fundamentam.
O movimento de inclusão escolar teve auge na década de 1990. Desde então, as
políticas públicas foram elaboradas com base nas declarações internacionais (Declaração
Mundial sobre Educação para Todos e Declaração de Salamanca), seguindo as demandas
questionadas pelos movimentos de reivindicação da inclusão de pessoas com deficiência. Os
debates se ampliaram e deram origem a reflexões sobre as necessidades educacionais dos
diferentes alunos, as quais poderiam ou não ser oriundas de deficiência, transtorno ou altas
habilidades.
Todo o processo de mudança de paradigma resulta em transformações nos dizeres, a
escolha do léxico não é individual, mas faz parte de um processo no qual o sujeito está
assujeitado a uma formação ideológica e por meio do interdiscurso movimenta os enunciados
próprios de determinado discurso. Assim, percebemos que enquanto Educação Especial, essa
modalidade até a década de 1990 se caracterizava como segregada em instituições
filantrópicas, e seu caráter era mais assistencialista e voltado à reabilitação. Com a mudança
do paradigma médico de deficiência para o modelo social da deficiência a maneira de ver e
dizer a deficiência ganhou novas características, a cobrança pela inclusão se intensificou em
especial a partir da década de 1990 e no Brasil ganhou mais força com a elaboração de
documentos legais a partir de meados dessa década.
A reflexão que o modelo social propõe é a de que a sociedade deve se adequar às
diferenças, os lugares devem ser acessíveis a todos, ao contrário do modelo médico em que
defendia que a pessoa com deficiência é quem deveria se adaptar à sociedade para ser
integrada a esta.
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Ressaltamos, por meio de nosso referencial teórico, que embora tenha ocorrido
mudança de paradigma a memória discursiva prevalece. Esse efeito discursivo só é possível
porque o discurso é formado por outros discursos.
Segundo Orlandi (2013) a memória discursiva sustenta cada tomada da palavra, ela
torna possível todo dizer, que retorna sob a forma do pré-construído. Esse processo é possível
por meio das condições de produção, na qual se leva em conta os sujeitos e a sua
exterioridade. Assim, cada dito, ou cada apagamento nos dizeres sobre EI só são possíveis a
partir de uma memória que permite cada dizer. É o que afirma Pêcheux (1997) que todo
discurso se constitui a partir de uma memória discursiva e do esquecimento de outro discurso.
Nos procedimentos de análises sempre caminham juntas a descrição e a interpretação,
eis que nos dedicamos a descrição de todo o processo histórico da EE/EI em parte dessa
pesquisa, seu contexto histórico enquanto uma proposta de inclusão escolar tem cerca de vinte
décadas. Mas enquanto educação especial há mais tempo se havia. Mudaram os paradigmas e
com eles a maneira de pensar e dizer a inclusão.
Por isso, no segundo capítulo apresentamos o breve histórico da Educação Inclusiva,
da elaboração de documentos internacionais que se constituíram base para a elaboração de
documentos nos diferentes países do mundo. Traçamos neste capítulo uma discussão sobre o
conceito de deficiência na tentativa não de responder a pergunta que intitula a seção, mas para
provocar uma questão que ainda não será respondida sempre do mesmo jeito, pois cada
momento histórico nos permite uma nova construção conceitual. No momento atual o que nos
leva a responder a essa pergunta é a Lei 13 146/2015 do Estatuto da Pessoa com Deficiência,
que ratifica o conceito de deficiência da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (2007), que com base no modelo social afirma “[...] que hoje não é o limite
individual que determina a deficiência, mas sim as barreiras existentes nos espaços, no meio
físico, no transporte, na informação, na comunicação e nos serviços.” (BRASIL, 2012, p.11).
Verificamos que no paradigma médico as pessoas com deficiência eram consideradas
doentes, o que ainda hoje prevalece na memória discursiva. Há ainda muito esse imaginário
de que se há deficiência, há doença. O que gerou essa ideia de deficiência vinculada à doença
foi a apropriação do corpo pela medicina, no final do século XIX, quando esta passou a
controlar comportamentos e ditar normas de saúde. O século XX que veio trazer um
distanciamento entre deficiência e doença. Embora a sociedade moderna e contemporânea
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diferencie doença de deficiência por meio da medicina, ainda prevalece a memória discursiva
de nomear todos que não se assemelham como doente.
E mesmo que nos dias atuais haja essa diferença entre doença de deficiência, as duas
estão crivadas pelo discurso médico que legitima esta separação e garante-lhe
acompanhamento para cura ou reabilitação.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007) afirma que com a
mudança de paradigma, ouve avanço na maneira de pensar os limites físicos e que tal
abordagem deixa claro que as deficiências não indicam “[...] necessariamente, a presença de
uma doença ou que o indivíduo deva ser considerado doente.” (BRASIL, 2012, p.16). E
acrescenta que “[...] a falta de acesso a bens e serviços deve ser solucionada de forma coletiva
e com políticas públicas estruturantes para a equiparação de oportunidades.” (idem, p.16).
O enunciado “necessariamente” nos dá a entender que embora uma pessoa com
deficiência não seja um doente, existem doenças que podem causar deficiências, é o caso do
diabete que pode causar perda parcial ou total da visão. Nesse caso a deficiência é
denominada de adquirida. A pessoa não nasceu com essa perda da visão, mas tornou-se por
conta da doença.
Ligado ao modelo médico da deficiência o movimento de integração teve auge nas
décadas 1960 a 1990, que buscava a interação das pessoas com deficiência, mas estas seriam
interadas se estivessem capacitadas para superar as barreiras existentes. No final do século
XX é que o modelo social inicia sua trajetória, afirmando que quem precisava se adequar às
diferenças era a sociedade.
Tudo isso teve influências da maneira como a sociedade ver o corpo. Como
apresentamos no capítulo dois, segundo Courtine (2008), no século XIX as pessoas com
deficiência eram vistas como normais ou como monstro, nesse período a comercialização da
monstruosidade rendia lucro aos responsáveis por esse teatro da monstruosidade, que se
caracterizava como uma teratologia ao alcance de todos, pedagogia das massas, que aumentou
o poder de normatização, assim, o monstro ensinava a ordem e o selvagem a civilização.
No século XX, logo após a Primeira Guerra, a maneira de ver com o corpo se
transformou, houve uma preocupação em integrar os mutilados pela guerra. A exibição da
monstruosidade deixou de ser teatral para ser científica; a médica apropriou-se dos corpos
tidos como anormais e fez desvincular a confusão entre monstro e dente. O declínio do
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comércio da monstruosidade se deu pela ciência que se apropriava dos corpos e pelo controle
das classes médias com a moralização das classes trabalhadoras. Dessa maneira, as décadas de
1960-70 houve intensa preocupação com a integração da pessoa com deficiência; a década de
1980 houve a preocupação em defini-la; 1990 e anos seguintes, a preocupação voltou-se para
a elaboração de leis que pudessem garantir-lhes igualdade de oportunidades.
Mas nesse contexto a história do corpo no século XX é uma história de medicalização.
Vemos que embora a medicina tenha desvinculado deficiência de doença, ela quem legitima
os discursos sobre as duas e quem se apropria delas para “tratamento”, seja por meio de
reabilitações, medicamentos, etc. Assim, o discurso médico é quem direciona algumas
práticas inclusivas, principalmente práticas inclusivas escolares.
Em nossa pesquisa apresentamos alguns dados sobre a rede municipal de Poções
referentes as mudanças para a inclusão escolar. Verificamos que embora seja obrigatório o
oferecimento do AEE nas escolas e que seja preferencialmente nas salas de recursos
multifuncionais, apenas duas escolas do município possuem estas salas, mas apenas em uma
escola ela está ativa desde 2014. Em 2015 com a inauguração do Centro de AEE do município
os alunos da rede municipal recebem o AEE nele.
A criação do CMAEEP foi um avanço, mas ele ainda tem muito a fazer, em especial
no que tange a formação dos professores da rede municipal. Acreditamos que serão realizados
cursos para os professores da rede.
Na legislação que orienta o AEE verificamos que este deve ser oferecido
preferencialmente nas salas de recursos multifuncionais ou em centros desde que estes sejam
conveniados à Secretaria de Educação, ele deverá possuir Projeto Político Pedagógico
específico, cujas orientações se encontram na Nota Técnica nº 55 de 2010. Além do AEE,
cabe ao centro auxiliar os professores do ensino regular e promover atividades de formação
para estes profissionais. Embora tenham caráter pedagógico, podem também estar vinculados
a outros órgãos públicos responsáveis pelas políticas de saúde, trabalho, assistência, dentre
outras, para atender demandas de serviços clínicos, terapêuticos, ocupacionais, recreativos, de
geração de renda, entre outros. Assim como as salas de recursos multifuncionais os centros
devem realizar a segunda matrícula dos alunos da EE e a disponibilização de recursos
financeiros se dará tanto no âmbito do FUNDEB, quanto no Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), tendo como base as
informações do Censo Escolar. Na Nota Técnica 55 de 2010 há em apêndice um subsídio para
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orientar os centros na elaboração de seu Projeto Político Pedagógico e sobre a matrícula dos
alunos no Censo.
Pudemos observar também que a formação docente ainda é um desafio para a
inclusão, já que mais da metade deles não se sentem preparados para atenderem alunos
público alvo da EE. Isso tem sido como entre os professores das salas ditas “comuns” como
entre os professores das salas multifuncionais, gestão e demais funcionários da escola. Por
não conhecerem a NEE de cada aluno, ou por não terem material que sirva de subsídios, ou
por não terem uma equipe de apoio e escolas adequadas em suas estruturas físicas, muitos dos
funcionários da escola desejam não ter a presença de alunos com NEE, independentes de
quais sejam elas. O comum é o desejo pela homogeneidade, dos alunos, das atividades, das
práticas educativas, etc.
Do total de professores que se queixam de não se sentirem preparados, afirmam que,
assim, se sentem devido à sua formação inicial, em que discutiram por alto sobre EI. Embora
a resolução 01 de 2002 a maioria dos cursos de licenciatura tem em sua grade curricular
apenas a disciplina LIBRAS, que não assegura conforto aos futuros professores para que se
sintam preparados, afinal, não são apenas alunos com deficiência auditiva que estarão nas
salas de aula. Além disso, nem todo aluno com deficiência auditiva se comunica usando a
Libras, pois, embora seja estabelecido na Nota Técnica 55 de 2013 que o ensino da Língua
Portuguesa seja como segunda língua para tais estudantes e a Libras como primeira língua,
isso não tem acontecido na maioria dos sistemas de ensino, menos ainda em Poções, onde o
comum tem sido o ensino da Língua Portuguesa como primeira língua. Outro desafio para os
licenciados que possam ter noções básicas de Libras é que este não poderá dar aulas
utilizando as duas Línguas, ou seja, caso o licenciado saiba Libras em sua sala necessitará de
um intérprete para traduzir a aula para o aluno com deficiência auditiva ou surdez.
Em nossas análises observamos que as práticas educacionais inclusivas da
contemporaneidade são crivadas pelos discursos medieval e clássico, religioso e jurídico. O
discurso oficial é o que rege as práticas ditas inclusivas e serve de “espelho” para tais práticas.
Ele ocupa o lugar de arquivo que legitima tais ações.
Notamos que o contexto histórico interfere na produção de políticas públicas em
especial no sistema capitalista, pois os discursos são construídos conforme as condições de
produção dada. Concordamos com Saviani (2005, p.2) quando afirma que “[...] agarrar-se à
educação como a uma espécie de tábua de salvação para os problemas nacionais representaria
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uma posição ingênua, destituída de criticidade”, assim, pesquisar a educação e políticas
públicas educacionais não é se apegar a elas como soluções para as mudanças estruturais,
pois, mesmo ela sofrendo mudanças em suas práticas ou políticas educacionais ao longo dos
anos ainda servirá de meio de controle nesse sistema. Por isso nos questionamos em o
interesse de se discutir tanto a inclusão nas últimas décadas, como afirma Kassar (2011) essas
discussões sobre EE no Brasil na década de 1970 esteve vinculadas à Teoria do Capital
Humano, bem como se preocupava em investir em educação para a formação de recursos
humanos para o desenvolvimento do país. Nessas condições, a inclusão tem sido um meio
pelo qual o capital se beneficia, tanto pelo aumento do exército de reservas, como na
diminuição de gastos estatais com pensões e tratamentos em clínicas internas.
Como vimos, as condições de produção inclui fatores de situação de enunciação e
fatores do contexto sócio-histórico. Em se tratando da EI, vimos que os fatores sócio-histórico
se relacionam com o modo de produção capitalista e seu processo político-econômico, que
influência diretamente nas elaborações de políticas públicas educacionais e na construção dos
discursos sobre EI. E nela vemos algumas contradições das quais buscamos apresentar nesta
pesquisa: discursos que regem a inclusão escolar, e a contradição entre a teoria e prática da
EI.
Para estas análises levamos em conta as condições de produção da linguagem, o
homem e sua história, e relacionamos a linguagem à sua exterioridade. Pois enquanto analista
de discurso consideramos que a linguagem não é transparente, mas procuramos os por meio
das irregularidades, falhas e repetições perceber os marcos que nos detalham os discursos
existentes, afinal o discurso é efeito de sentidos entre os locutores. E nesse processo de
vinculação entre contexto imediato e o contexto sócio-histórico e ideológico, entendemos que
o sujeito não é empírico ou o sujeito social (pai, professor, aluno), mas a posição sujeito que
cada um ocupa no discurso.
As condições de produção são formadas pela memória discursiva, por isso nesta
pesquisa mostramos a memória discursiva da inclusão/exclusão. E para entender todo esse
processo e funcionamento da memória é preciso entender o processo de constituição do
sujeito, que apresentamos em nosso primeiro capítulo e mais a frente no capítulo três
mostramos como o sujeito ocupa uma posição sujeito, nesse caso, mostramos por meio do
espelhamento da Legislação.
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Nesse jogo entre ideologia e inconsciente na constituição do sujeito, vimos como esse
processo se materializa na língua e como os enunciadores escolhem seus enunciados, os ditos
são delimitados pela memória e o interdiscurso, o que resulta no deslizamento de sentido, o
qual apresentamos no terceiro capítulo. Analisar os discursos não é tarefa simples, mas por
meio de nossas análises verificamos os crivos nos discursos da Educação Inclusiva e neles a
permanência das práticas de caridade e castigo da Idade Média. A pessoa com deficiência tem
sido muitas vezes vista como aquela que precisa ser tratada como fácil, incapaz, ou ainda
como heroína.
Os sujeitos envolvidos com a EI possuem a ilusão de serem origem dos discursos
sobre a EI, o que nos remete ao retorno do esquecimento número 1 de Pêcheux. Além disso,
estes sujeitos possuem a ilusão de sentido único do que é proposto na legislação sobre EI, e
consequentemente se espelham nela para as suas práticas ditas inclusivas, para conceituar
inclusão, educação inclusiva e exclusão. Nesse espelhamento se constituem como sujeito PAI,
sujeito PROFESSOR, sujeito ALUNO a ser incluído, e por outro lado se espelham na
legislação para cobrar que cada sujeito ocupe sua posição no discurso, servindo de
Outro/outro nas relações que se processam.
Perceber a pessoa com deficiência como uma “pessoa” com suas diferenças ainda é
desafio. Respeitar suas diferenças se faz necessário, e incluir requer ir além da
obrigatoriedade da matrícula. Inseri-los em salas que mal podem chegar sozinhos a ela é
tornar cada vez maior a exclusão. Ser rejeitados pelos colegas e professores como sendo o
“aluno problema” também mantém a exclusão destes. E acreditar que toda falta de atenção
deve ser medicalizada é se render ao discurso que promove benefício aos laboratórios de
medicamentos. É preciso repensar em todo o contexto em que se insere a educação nos dias
atuais e rever as práticas educativas, romper com os modelos homogêneos de ensinoaprendizagem.
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APÊNDICE

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, Stela de Jesus, RG 1329412877, estudante do Mestrado em Educação do Programa de
Pós-Graduação em Educação (PPGED), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB), estou realizando um estudo sobre os discursos da Educação Inclusiva na cidade de
Poções. Participarão desta pesquisa alguns professores, pais de crianças deficientes e
coordenadores do Centro de Atendimento Educacional Especializado de Poções-BA. Essa
pesquisa está sendo realizada por mim, estudante da instituição acima citada. Caso haja
necessidade de esclarecimentos, o telefone de contato é (77) 9128-8106 ou pelo email:
stelaerro@hotmail.com.
Informo que em nenhum momento o (a) senhor (a) será identificado, podendo retirar
este consentimento em qualquer etapa de sua participação. Trata-se de um estudo que não
trará nenhuma forma de gastos financeiros, nem mesmo eventuais ressarcimentos ou
indenizações. Como também não haverá riscos, pois se trata de uma pesquisa em âmbito
social, não havendo riscos de identificação do entrevistado, nem outros meios que possam
constranger futuramente o entrevistado.
Dentre os benefícios dessa pesquisa encontra-se a ampliação e debates sobre a
Educação Inclusiva, bem como a ampliação dos conhecimentos sobre a legislação e execução
desta no município onde será realizada a pesquisa.
Desta forma, convido o (a) senhor (a) a colaborar com este estudo; mais
especificamente, por meio do registro de imagens e gravação da entrevista.
Para isso, caso aceite o convite, preciso de sua colaboração, mas será necessário
concordar com uma declaração, por escrito, se aceita as condições abaixo especificadas,
assinando-a em duas vias, sendo que uma ficará com o(a) senhor(a).
1. Todas as informações prestadas serão gravadas e mantidas em sigilo, pois serão
utilizadas somente neste estudo; estas informações serão veiculadas (sob anonimato) em
revistas científicas, lembrando que a gravação e a transcrição das informações serão
arquivados pelo pesquisador por um prazo de cinco anos.
3. A participação poderá ser interrompida em qualquer momento, sem acarretar
nenhum tipo de prejuízo. Ressaltamos que a não participação não acarretará nenhuma forma
de constrangimento e/ou prejuízo para você e/ou seus familiares.
4. Caso concorde com este convite de participação, peço por gentileza para assinar este
termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) em duas vias, sendo que uma via ficará
com o (a) senhor (a) e a outra ficará sob minha guarda, Stela de Jesus.
Para maiores esclarecimentos, o (a) senhor (a) também pode entrar em contato com o
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (CEP/UESB),
nos telefones: (73) 35289727; pelo e-mail cepuesb.jq@gmail.com e no seguinte endereço:
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Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho, Jequié – Bahia. Os projetos de
pesquisa da Universidade são analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa, que também está
à disposição para informações adicionais.

Caso aceite estas condições, solicito assinar o Termo de Consentimento abaixo.

Eu,
, RG
, aceito participar voluntariamente
deste estudo e estou livre para, em qualquer momento, desistir de continuar, sem nenhum
prejuízo para mim.

_____________________________________________
Nome e Assinatura do participante (ou impressão digital)

Local:____________________. Data:_______________

_____________________________________________
Assinatura do pesquisador

polegar direito

130

APÊNDICE B - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS

Eu ____________________________, CPF ____________________, RG_______________,
depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos e benefícios da
pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou
depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores (Stela de Jesus, Anderson de
Carvalho Pereira) do projeto de pesquisa intitulado “(A EDUCACAO INCLUSIVA NO
TERRITORIO DE IDENTIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA)” a realizar as fotos
que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a
nenhuma das partes.
Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou
depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em
favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto
nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.°
10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº
5.296/2004).

Jequié - BA, __ de ______ de 20__

_______________________
Participante da pesquisa

______________________________
Pesquisador responsável pelo projeto
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