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Qual integração?*
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Resumo: Neste artigo, a política de integração escolar das crianças com deficiência
é apresentada inicialmente, frente à frente com outras políticas sociais desenvolvidas
na França, ao menos no que diz respeito às denominações utilizadas. As noções
de Integração social e cultural e de inserção colocam assim o problema de suas
relações com a assimilação ou com a diferenciação. Em seguida, são examinadas
as situações na Itália e na Grã-Bretanha, do ponto de vista das orientações gerais,
dos procedimentos e denominações adotados em matéria de educação especial,
desde o fim dos anos 70. As discussões em decurso sobre as noções de necessidade

educacionais especiais e de educação inclusiva são assinaladas tendo a Grã-Bretanha,
como exemplo. Finalmente, os obstáculos à expansão da integração escolar na
França são analisados tendo por base investigações realizadas no nível da escola
maternal, levantando questões como trabalho em equipe, parceria e cooperação.

Palavras-chave: Integração; Deficiência; Educação inclusiva; Necessidades
Educativas especiais, Parcerias; Modelo pedagógico.

Abstract: In this article, the policy for school integration of children with dis-
abilities is presented initially, face-to-face with other social policies developed in
France, at least with regards to the terminology used. The notions of socio-cul-
tural integration and insertion present, rhus, the problem of their relations the
assimilation or the discrimination. Next, the situation in Britain and Italy are ana-

lyzed, in what refers to the general orientations, procedures and terminology that
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have been used in Special educational since the 70s. The discussions taking place
about the notioos of Special educational needs and of inclusive education are
highlighted and the example of Great Britain is presented.Finally, the obstacles to
the spreading of school integration in France are analyzed on the basis of inves-
tigations carried out at the nursery school levei and issues such as group work,
partnership and cooperation are raised.

Key-words: Integration; Disability;lnclusive education; Special educational needs,
Partnership; Pedagogical Model.

A integração escolar de crianças com dificuldades é objetivo de uma política
maior da qual se encarregaram o Ministério da Educação Nacional ao o Ministério
da Solidariedade desde 1980, em matéria de evolução do setor da educação
anteriormente chamado de especial. :totambém o objetivo formulado explici-
tamente por parte dos órgãos internacionais, tais como a UNESCO, a Organização
de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (a OCDE, em seu Centro
para Pesquisa e Inovação do Ensino), as Comunidades Européias, o Conselho da
Europa, etc. Vários balanços estatísticos comparativos foram efetuados, vários
programas de ação foram lançados e meios financeiros foram colocados à
disposição para sustentar diversas ações. Paralelamente, a atenção se voltou cada
vez mais, no decurso destas duas últimas décadas, para a chamada exclusão 'social
em seus diferentes aspectos, assim testemunhando uma inquietude generalizada
em relação a situações sociais, familiares ou profissionais, consideradas como
instáveis, ameaçadas, susceptíveis de mudança, das quais as pessoas poderiam ser
vítimas. Da mesma forma, as análises sobre as escolas demonstraram, ao menos

no contexto francês, que os mecanismos de exclusão aconteciam paradoxalmente
à universalização da escolarização do ensino médio e, por extensão, ao acesso ao
vestibular. O que, então, foi revelado foram as formas de exclusão que operam
não sistematicamente no exterior do sistema escolar, mas, ao contrário, em seu

seio: os alunos das áreas desvalorizadas, aqueles que ficam na escola mas sem
futuro garantido, aqueles que são forçados a freqüentar estabelecimentos em zo-
nas diftceis, são os exc/u/dos do interior, segundo a formulação de Pierre Bourdieu e
de Patrick Champagne (1993).

:toportanto em um contexto social e escolar mais amplo que é conveniente
compreender as evoluções dos dispositivos escolares destinados às crianças com
problemas em relação ao objetivo oficial de inserção escolar, assim como
identificar as dificuldades que subsistem a ela. A este respeito, deve-se, sem dúvida,
estar atento às ambigüidades da terminologia referente à integração.

O acordo generalizado sobre esse vocábulo, o consenso aparente sobre o
objetivo, não seriam eles superficiais, não repousariam, de fato, sobre subentendidos
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não explicitados, sobre uma delimitação insuficiente das significações e das relações
com noções conexas? Não esconderiam profundas diferenças nas realizações e
nas práticas?

Nós nos propomos, portanto, a proceder, inicialmente, a uma breve análise
do termo integração na área cultural e social, depois, lançar um olhar sobre as
situações estrangeiras que são reveladoras de nossas próprias ambigüidades,
observando também como os outros países tentaram fazer evoluir seus
dispositivos de ajuda à integração escolar. Terminaremos, enfim, sobre a questão
essencial do reconhecimento dos obstáculos que têm a ver com a situação
francesa, assinalando os resultados de algumas investigações.

As políticas de integração: denominações e campos de ação

A aplicação do termo integração no domínio das políticas adotadas em
relação a algumas ou alguns grupos é recente e encontramos seus traços somente
a partir da metade do século XX. Anteriormente, ele tinha sido utilizado para
designar: uma operação matemática; mecanismos de interdependência (na área
biológica, psicológica) e, ainda, para fenômenos industriais ou comerciais de
concentração. Na área em que nos retemos, o da integração escolar das crianças
com deficiência, sem dúvida, não se prestou bastante atenção às análises das
políticas na área cultural ou social que utilizam a mesma terminologia. Porém,
inúmeros trabalhos estão atualmente disponíveis sobre esse assunto e eles nos
permitem apreciar, em troca, certas dimensões da integração escolar.

A questão da integração social e cultural de populações de origem estrangeira
é sem dúvida aquela que suscitou mais debates e polêmicas. Ela é analisada
historicamente, ligada à idéia de nação de Dominique Schnapper (1994). Para
este autor, "a nação integra as populações em uma comunidade de cidadãos".
Isto não significa, no entanto, uma homogeneidade cultural (o exemplo da Suíça
é particularmente eloqüente a este respeito). O essencial sendo que os cidadãos
dividem a idéia de que existe um domínio político independente dos interesses
particulares e que eles devem respeitar as regras de seu funcionamento (p. 44).
Outros autores distinguem também com firmeza as dimensões diversas da
integração. Os jovens de bairros populares estudados por François Dubet e
Danilo Martucelli (1998) podem ser considerados integrados sob o ponto de
vista cultural, pois eles dividem uma grande quantidade de valores culturais
comuns com outros jovens, mas eles não estão integrados socialmente, pois são
vítimas de processos de marginalização, por exemplo, do ponto de vista residencial
ou escolar.

No entanto, qualquer que seja a dimensão considerada, deve-se questionar o
significado da integração em si: trata-se de uma pura e simples assimilação, de uma
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coexistência de diferenças, de um estado social, de um processo implicando ativi-
dades das próprias pessoas? Um excelente balanço crítico das concepções de inte-
gração é fornecido por Altay Manço (1999) quando trata dos jovens imigrantes.
Ele mostra que várias filosofias fundamentam as concepções de integração (nor-
mativa, conflituosa, construtivista), mas sublinha principalmente que ela implica, ao
mesmo tempo, aculturação social e personalização, participação nos grupos sociais
e emancipação dos indivíduos. Na mesma ordem de idéias, Pierre Tap, no prefácio
desta obra, diferencia a integração e a assimilação, pois o elemento integrado não é
percebido como devendo ser neutralizado, como devendo perder suas capacid4des iniciais, mesmo se

transJõrmações são supostas, no sistema integralista como no elemento a integrar (p. 16). Integração

não é tampouco inserção. Estar inserido supõe um lugar no sistema social (trabalho,
abrigo), mas não implica necessariamente a integração no sentido intenso: Estar
integradosupõefazer parte do tecidosocial,dasredesdeafiliaçãoede reconhecimento(p. 17).

Porém, apesar da bela tomada de posição do Alto Conselho na integração
em favor de uma participação ativa na sociedadenacional de elementosvariadose diferentes
(1991), a evolução das políticas sociais no decorrer dos anos 90 centrou-se não
apenas sobre a integração, mas sobre a inserção e notadamente sobre a inserção
profissional. Como analisou Robert Castel (1995), as políticas de inserção, iniciadas,
é verdade, desde os anos 80, visavam populações específicas, particularmente expostas
ao desemprego ou à falta de rendimentos, e à lhes atribuir medidas de discriminação
positiva. Foi, portanto, tomada, progressivamente, uma distância em relação à
políticas de integração que, como indica a referência precedente ao Alto Conselho,
visam aos grandes equilíbrios nacionais e ações de alcance global. Para Castel, as
pollticas de inserção podem ser compreendidas como um conjunto de empresas de
recolocação de nível para recuperar esta distância em relação a uma integração bem
sucedida (p. 418).

A integração escolar das crianças com deficiência não está diretamente
superposta a estas análises das políticas sociais. Ela suscita questões da mesma
ordem, quando é o caso do lugar da diversidade em um conjunto social e da
personalização, nos processos de socialização e de aculturação. A formulação
geral das políticas de integração escolar é suficientemente conhecida dos leitores
avisados para que seja necessário demorar-se nela. Observemos, no entanto, que
as formulações as mais explícitas em favor da integração não estão contidas na
Lei de 1975, mas somente em textos mais tardios de 1982 e 1983, quando são
estabeleci das as distinções entre as formas diferentes de integração. A noção se
conjuga, a partir de então, no plural e não mais no singular. Por exemplo, a distinção
entre integração individual e integração coletiva que, neste último caso, implica a
manutenção de uma escolarização "especial". Os dispositivos mais recentes
reforçam, pelo menos no plano da terminologia, a manutenção da integração
dita "coletiva" para a instauração das classes de integração escolar de diferentes
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tipos de deficientes na escola elementar (1991). Ora, tais dispositivos não merecem
ser analisados apenas por si mesmos e em função das realidades institucionais
francesas, mas também em função de certas situações estrangeiras que nos fornecem
outros indicadores para melhor interrogarmos nossas próprias realidades.

Analisando as situações estrangeiras

Ainda que o objetivo de integração escolar seja compartilhado pelos países
europeus, as realidades diferem notavelmente. A tal ponto que as referências
estatísticas internacionais de integração (por exemplo, pelo OCDE) se chocam
com dificuldades consideráveis: diferenças entre as instituições existentes, ligadas
a história de cada país, mas também entre as identificações das crianças afetadas,
entre as denominações e as classificações as mais heterogêneas. Nós nos
limitaremos aqui a algumas observações sobre dois países que nos são próximos,
a Itália e a Grã Bretanha.

A Itália é bem conhecida por sua profunda originalidade quanto às políticas
européias da educação especial. Ela fez a escolha radical e ousada de uma
integração das crianças com deficiência dentro das estruturas escolares regulares,
excluindo até mesmo as classes especiais dentro das escolas regulares. A regra é
portanto, a da integração dita "individual", segundo o vocabulário administrativo
francês. O que se esquece, geralmente, é que uma tal política foi enunciada em
um quadro explicitamente pedagógico. Efetivamente, a Lei de 1977 impõe
prioritariamente uma reforma pedagógica, chamando a atenção para a
"programação didática" e introduzindo a noção de curricu/um, ao considerar os
diferentes parâmetros da realidade escolar e ao introduzir nela uma maior
flexibilidade. A Lei estabelece também novas fichas de avaliação dos alunos,
abolindo as avaliações numéricas. A via está assim aberta em direção a uma
individualização do aprendizado, isto é, em direção a uma adaptação às diferenças
individuais entre os alunos. Neste contexto, as classes especiais dentro das escolas
regulares, assim como as escolas especiais são eliminadas. Paralelamente, a Lei
prevê a integração escolar das crianças com deficiências, mas com o apoio de
professores especializados na escola fundamental e no ensino médio (artigos 2 e
7). Estes professores são designados "professores de suporte" e recebem uma
formação específica (em princípio, há um professor deste tipo para quatro crianças
deficientes integradas). Atualmente, eles não são exclusivamente considerados
como apoios à criança integrada, mas como um recurso suplementar para o
conjunto da classe e para a escola.

Desde a Lei de 1977, o processo de integração deu lugar a minúcias que foram
objeto de disposições oficiais. Após a descrição dos casos integrados, as unidades
sanitárias locais elaboravam um diagnóstico funcional. Em seguida, um perfil
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"dinâmico-funcional" era estabelecido pelos professores regulares e especiais e pelos
pais. Finalmente, foi criado um "plano educativo individualizado" que descrevia as
modalidades pelas quais, dentro da escola regular, a criança com deficiência se
beneficiaria do direito à educação e à instrução (Decreto Presidencial de 24 de
fevereiro de 1994). Este quadro geral deixou, entretanto, em aberto um certo

número de dificuldades que não estão ainda hoje totalmente resolvidas e que são
motivo de discussões, por exemplo, a ligação entre as unidades sanitárias e as equipes
escolares, o tipo de formação dos professores de suporte (pluri-competentes para
todo tipo de deficiência ou parcialmente especializados?), a organização de escolas
especializadas para casos extremamente difíceis, tais como os dos alunos
polideficientes.

A Grã-Bretanha apresenta uma outra originalidade, a de ter criado as noções
de necessidades educacionais especiais e de educação inclusiva. Foi o relatório

Warnock de 1978 que propôs a noção de necessidades educacionais especiais
no lugar das diversas categorias de deficiência. Este documento reconhece a
existência de um continuum entre os alunos normais e aqueles com necessidades
educativas especiais e preconiza a integração destes últimos nas escolas regulares,
em suas condições habituais (mainstream).O citado relatório recomendou às

escolas um balanço escrito (statement) de cada criança afetada, assim como a
nomeação de uma pessoa especialmente encarregada de assegurar a identificação,
o exame e o reconhecimento de cada uma delas. Falta no documento, contudo,

uma melhor descrição do que são as necessidades educacionais especiais em si
mesmas. Um texto ulterior, o Education Act de 1981,considera que uma criança
tem necessidades educacionais especiais, se ela tiver dificuldades de aprendizagem e
precisar de recursos educativos especiais.

Quanto à dificuldade de aprendizagem em si, ela é identificada, se o aluno:

a) tiver dificuldades para aprender que sejam significativamente maiores do
que a maioria dos alunos de sua idade;

b) tiver uma incapacidade que o impeça de utilizar - ou que lhe torne difícil

a utilização - de meios educativos geralmente usados nas escolas do bairro
para as crianças de sua idade;

c) tiver menos de cinco anos, encaixar-se - ou mesmo correr o risco de se

encaixar - nas situações precedentes, se medidas de educação especial não
lhe forem oferecidas.

Percebe-se bem o caráter inovador destas orientações. Ela desloca o olhar do

deficiente (ou deficiência) para colocá-Ia em situações educativas que a criança
vive. O argumento invocado, é que a centração na deficiência, além da sua cono-

tação negativa, deixa inalterada a questão da educação de toda e qualquer criança,
com ou sem deficiência.
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Dispositivos legislativos e regulamentares vieram em seguida completar estas
orientações gerais. Em 1988 pela Education Reform Act, os alunos com
necessidades educacionais especiais foram incluídos no quadro do curriculum
nacional e um professor deveria assegurar, nas escolas, a coordenação das ações
relacionadas a eles. Em 1994, um texto mais técnico, o Code of Practice

determinou as diferentes etapas dos exames individuais, primeiro na própria
escola (e implicando um plano educativo individualizado), depois com as
autoridades locais de educação (LEA), que constituiriam um balanço (state-
ment), aconselhando as medidas escolares e não escolares mais apropriadas a
cada aluno, tudo isto de comum acordo com os pais.

Mas a aplicação de tais orientações, paradoxalmente, deram lugar a profundas
críticas. Elas se chocaram com um certo número de efeitos perversos, certamente
não desejados pelos autores dos textos, e que se explicam em grande parte pelo
contexto escolar e mesmo social do país. Dois grandes tipos de críticas podem
ser distinguidos. De um lado, a noção de necessidadeeducacional especial,que continua
a focalizar a atenção sobre o indivíduo, em detrimento de uma consideração de
seu ambiente escolar. De outro lado, as medidas de exclusão se infiltram no sistema

dos exames e dos balanços individualizados, as escolas podendo argumentar que
tal criança tem ou não as aptidões desejadas. Além do mais a concorrência entre
as escolas britânicas através da publicação de suas taxas de sucesso (e permitindo
a escolha das famílias) provocou certas desconfianças com respeito à acolhida de
crianças que pudessem diminuir as performances dessas escolas (Derrick Armstrong,
1995).Este conjunto de críticas não se limita a um inventário negativo; ele levou
vários autores britânicos a considerar uma outra política com relação às crianças
diferentes. Para esclarecer a posição desses autores, adota-se o seguinte sistema de
fases para as medidas escolares destinadas às crianças com deficiência ou com
necessidades educacionais especiais: a) fase de educação especial, fixada nos saberes
médicos, psicológicos sobre o déficit e a anormalidade e direcionada para medidas
que segregam; b) fase permeada pelos conhecimentos sociológicos sobre a natureza
relativa e interativa das dificuldades, que se abriu para a política de integração; c)
fase, fundamentada essencialmente nos direitos humanos e formulada através da

inclusão (Peter Clough,1998). Nesta perspectiva, o ponto central não é tanto a
rejeição das medidas que segregam, mas antes a distinção, na verdade, a oposição
entre a integração e a inclusão. Para Felicity Amstrong (1998), a inclusão não se
limita a um problema técnico de se inserir crianças com deficiência em escolas
tegulares pela adjunção de rampas de acesso, de elevadores, ou de pessoal
suplementar. Com muita freqüência, a integração se preocupa com quais alunos
podem efetivamente se beneficiar da integração e, conseqüentemente, quais
dispositivos a adotar: integração a tempo parcial ou não, classes ou escolas especiais
etc. Os alunos integrados têm mais o estatuto de visitantes do que de membros da
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comunidade escolar e não têm acesso ao curriculum destinado a todos. A educação
inclusiva, ao contrário, adota uma posição radical, exigindo que as escolasse transformem
em comunidades escolaresonde todososque aprendem sejamacolhidoscom baseem um direito
igualitdrio(ibid., p. 53).

No mesmo sentido, Len Banon pergunta se a educação inclusiva é romântica,
subversiva ou realista (1997). Para este autor, não se trata mais de se limitar a

perguntar se professores especiais são necessários para ensinar as crianças especiais
nas escolas regulares, nem mesmo de colocar, simplesmente, as crianças com
deficiência em classes com seus pares não deficientes. Trata-se antes de saber como,

onde eporque, e com quaisconseqüênciasnóseducamostodasascrianças(1997, p. 234). Em
outros termos, é uma apologia em defesa da Educação para Todos, uma resposta
à diversidade: A experiência inclusiva consiste em aprender a viver com o outro (ibid.).
Entende-se, então, facilmente, que estas tomadas de posição no contexto social
britânico implicam uma visão ainda mais ampla do que a da integração escolar e
se assentam em movimentos em favor de uma sociedade em si mesma "inclusiva".

Quais obstáculos à integração escolar na França?

Voltemos, agora, à situação francesa, tentando fornecer informações precisas,
resultantes de investigações in loco, sobre os obstáculos à integração. Até
recentemente (1999), a política de integração escolar não tinha dado espaço para
um balanço crítico exato. Somente alguns autores tinham insistido sobre a
contradição, bem flagrante, entre a orientação oficial para a integração nas
estruturas escolares regulares e a realidade da presença de crianças com deficiência
nas escolas e, sobretudo, dentro das suas salas de aulas. Jean-François Ravaud (1995)
notou o desenvolvimento limitado da integração escolarao interpretar com prudência
os dados estatísticos sobre a integração individual, nas turmas regulares. Ele constatou
uma diminuição do número e da proporção dos deficientes nesta situação, no
decorrer dos anos 80 (em média 7% de crianças com deficiência integradas no
primeiro e segundo graus no conjunto da população deficiente referente a 1989-

1990), mas acrescentou que uma fração das crianças tinha podido escapar do
recenseamento, na medida exata em que a finalidade da integração podia
significar o embaçamento da distinção entre as crianças2, ao menos para as pessoas
encarregadas de preencher os questionários de investigação.

No balanço estatístico coordenado por Gabriel Langouêt (1999. pág.85-86). a parte dos
alunos deficientes integrados em classes regulares do ensino fundamental (em relação ao
conjunto do ensino fundamental) parece ter aumentado de modo sensível no decorrer dos
anos 90. Passou-se assim de 16385 crianças integradas em 1989-1990para 24 978 crianças
em 1998-1999.ou seja de 0.24% para 0.39%. O autor acrescenta porém que: .o desenvol-
vimento da integração individual permanece muito limitado.
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Mas é um relatório da Inspeção Geral em conjunto com a Educação Nacional e
com os Assuntos Sociais (1999) que oferecem uma visão de conjunto sobre o estado
atual da integração escolar na França. Este relatório insiste sobre o desconhecimento
da própria realidade da integração, em grande parte devido às lacunas do dispositivo
estatístico de medida, e também denuncia, com grande arrebatamento e ao mesmo
tempo, os processos de exclusão de certas crianças do sistema médico-psico-
pedagógico e as barreiras impostas ao desenvolvimento da integração escolar:
preconceito, medos, recusa da responsabilidade dos atores. No plano institucional,
destaca o não funcionamento dos dispositivos vigentes e o lado administrativo, os
quais travam as possibilidades de se agir coordenadamente. De modo geral, "a
integração escolar permanece um processo frágil, sempre susceptível de ser
reconsiderado" (ibid., p. 11).

Como identificar, então, os obstáculos com relação aos níveis de escolaridade?
Nós vamos considerar aqui o nível da educação infantil, pois ele permite a análise
tanto das facilidades quanto das dificuldades do processo de integração.
Efetivamente, é comum reconhecer neste nível de escolaridade uma maior

flexibilidade de funcionamento, uma maior abertura às inovações, uma pedagogia
mais atenta às particularidades individuais. No relatório de 1999 citado

anteriormente, estima-se que a integração na escola maternal é aparentemente
mais fácil do que na escola fundamental, em razão da sua reputação de lugar
privilegiado de acolhimento e de socialização (p. 30). Mas é precisamente porque
a escola maternal apresenta condições mais favoráveis à integração escolar que é
interessante identificar as dificuldades e os obstáculos que subsistem. Os outros
níveis de escolaridade terão também de suprimir a fortiori estes obstáculos.

Uma observação longitudinal de crianças integradas

Uma investigação relativamente antiga (Assistência Educativa e Pesquisas, 1981)
mas que continua bastante instrutiva, refere-se à uma população de 40 crianças,
com idades de um ano e meio a sete anos, integradas em creches, e em escolas
maternais e observadas de setembro de 1977 a junho de 1979. As crianças eram
seguidas por um Centro de Assistência Educativa situado em um bairro de Paris.

O local era dedicado ao diagnóstico e tratamento especializado e as crianças
apresentavam deficiências variadas: motoras, sensoriais e mentais. De modo ge-
ral, a investigação tinha como objetivo apreciar a realidade e a qualidade da in-
tegração nas estruturas regulares (não especializadas); identificar os critérios de
sucesso, enfim, colocar em evidência os procedimentos necessários aos ambientes
de acolhimento, para facilitar a abertura destes às crianças com deficiência. A
observação longitudinal das crianças integradas tinha o grande interesse me-
todológico de se fazer uma apreciação da integração em uma duração de quase
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dois anos, permitindo identificar os seus êxitos e os fracassos, os fatores favoráveis

e desfavoráveis: no conjunto, esta dimensão evolutiva pôs em evidência o papel da
integração enquanto período de transição e permitiu observações muito importantes,
facilitando as decisõesde orientação a serem tomadas (p. 104).

No conjunto das crianças integradas, somente três fracassos foram registrados,
se tomarmos como critérios essenciais a progressão dessas crianças nos aspectos
psíquico, motor, social; a individualização; a participação delas no grupo. Os autores
observaram que os fatores de êxito estavam ligados a diferentes elementos como:
a própria criança, a instituição de acolhimento, a família, o apoio do centro
especializado. Insistamos somente sobre alguns pontos. No que diz respeito à criança,
e de modo aparentemente paradoxal, o sucesso da integração não parecia depender
do grau de gravidade da deficiência mas antes, da sua personalidade, da sua
comunicabilidade, de seu interesse pelo ambiente. Do ponto de vista da instituição
de acolhimento, o papel de uma pessoa pivô (diretora, instrutora ou educadora)
parecia ser essencial para a qualidade da integração. Mas os autores sublinham
paralelamente a importância do centro especializado como apoio externo, aconsel-
hando e revalorizando o estabelecimento, individualizando a história da criança
e aumentando assim o limiar de tolerância de seu ambiente de acolhimento

(p. 107).Vemos, portanto, como podem jogar em sentido inverso tais fatores, quando
eles se tornam falhos. Em particular, notamos a importância de uma organização
ou de uma pessoa que mediatize a relação do meio integrador com a criança e cuja
ausência pode deixar essas pessoas acolhedoras sem referências exteriores e sem
apoios suficientes.

Que parceria?

Este último aspecto foi de mais em mais salientado e desenvolvido desde os

anos 80, formulado no geral em termos de parceria. Apesar do uso muitas vezes
pouco controlado e pouco criticado desta noção, quando empregada, in-
distintamente, para práticas mais eficientes tanto em zonas de educação
prioritárias, como em ambientes difíceis etc., ela recobre realidades que convém
analisar, especificamente, em relação à integração escolar. De fato, os textos
oficiais sobre a integração escolar insistiam, desde 1982 e 83, sobre a necessidade
de se proceder a ações combinadas entre os diferentes organismos em questão;
de se organizar modalidades de cooperação, por exemplo, entre a escola de
acolhimento e o serviço especializado através de convênio. A noção de projeto
de integração (1983) ou de projeto educativo e terapêutico (1983) implicavam
diferentes parcerias entre o pessoal que ensina, o pessoal especializado e as
famílias. Mas o que foi feito desta cooperação? É tentando responder a esta

84



Pro-posiçOes, v. 12, n. 2-3 (35-36), jul.-nov. 2001

pergunta que dois pesquisadores do CRESAS, Aliette Vérillon e Brigitte Belmont,
fizeram investigações sobre as relações entre professores de classes regulares e
profissionais especializados em casos de integração escolar na escola maternal ou
na escola fundamental. Elas partiram do princípio que este tipo de parceria propicia
não somente uma coerência entre cuidados e educação, como também permite
ajudar os professores a adaptar suasprdticas às dificuldades das crianças com deficiência.
Essas pesquisadoras acreditam, mais exatamente, na hipótese de que as parcerias con-
duzem a uma melhor adaptação dos esforços pedagógicos, caso as parcerias de-
senvolvam relações constantes ou tenham a possibilidade de falar das práticas
exercidas (Belmont, Vérillon, 1997, p. 18; e aqui mesmo). A investigação relativa à
escola maternal permitiu recolher 98 questionários preenchidos pelos próprios
professores que tinham crianças em integração, no decorrer dos anos 1993-94, isto
em dois departamentos da França: Ille-et- Vilaine e Essonne. Tais crianças eram
certamente diferentes (deficientes mentais, motores, auditivos, visuais,
polideficientes, até "retardados" sem maior precisão), mas todos eles dependiam de
um projeto de integração conhecido das secretarias das Comissões de Circunscrição
Pré-primária e Primária (CCPE). Os professores tinham, portanto, de mencionar
suas parcerias em matéria de integração, as modalidades de suas relações, as trocas
realizadas.

As autoras constataram, primeiramente, uma grande variedade de interlocutores
especializados, médicos, psicólogos, reeducadores, assistentes sociais, etc.: os
professores encontravam vários deles no decorrer do ano e quase sempre
trimestralmente, o que significava uma parceria mínima. Mas a maior parte do
tempo, os professores tinham um interlocutor privilegiado e na escola mater-
nal, este interlocutor era antes um educador especializado, como se, segundo as
autoras, o objetivo do desenvolvimento global da criança estivesse em terreno comum.
Fica ainda a questão do conteúdo das trocas. O tema Progresso e Dificuldades
das Crianças é o mais freqüentemente mencionado na pesquisa, enquanto que o das
Práticas é o menos presente. É somente no caso da intensificação das trocas e,
sobretudo, quando estas acontecem na própria escola que o tema Práticas é máis
freqüente. Daí a conclusão das autoras: Asftrmas de encontro existentesgeralmente não
parecem oferecer as melhores condições para que se estabeleça uma colaboração centrada sobre as

prdticas (1997, p. 25).

Integração e modelos pedagógicos

Os dados precedentes sobre as modalidades de cooperação abrem a questão
das práticas educativas regulares e dos modelos pedagógicos adotados pelos
professores da escola maternal. Nós mesmos trabalhamos sobre os modelos
pedagógicos na escola maternal em uma perspectiva histórica (Plaisance, 1986),
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mas é a originalidade da pesquisa de Laurence Thouroude (1997 a, b e aqui mesmo),
centrada sobre o que ela chama de tolerância pedagógica que serve para examinar as
conseqüências sobre a integração escolar. Ela define tolerância pedagógica como uma
dimensão subjetiva do professor, uma atitude pessoal de acolhimento às diftrenças,
em oposiçãoa uma atitude rígida que implicaria a rejeiçãoou exclusãodos estigmatizados
(1997a, p. 40). Procedendo quer por investigação, quer por questionários respondidos
nas escolas maternais de Seine Maritime (461 questionários foram estudados), a
pesquisadora deu uma atenção especial a duas categorias de alunos, os estrangeiros
e os deficientes. A partir das respostas sobre as funções da escola maternal e
sobre o papel do professor, dois grandes tipos de modelos pedagógicos foram
identificados. No modelo normativo, os professores insistem na aprendizagem
das regras de vida, ou seja, sobre a disciplina. No modelo pedocêntrico (criança
como centro), os objetivos afirmados são os da aprendizagem da autonomia e a
insistência é sobre o indivíduo em si. A autora deixou bem evidente que este
último modelo está ligado a uma maior aceitação das diferenças e aos alunos com
deficiência. Mas é sobretudo surpreendente que tais atitudes de aceitação estejam
fortemente associadas a outras atitudes e mesmo a certas tomadas de posição de
ordem ética. Assim, os professores favoráveis ao acolhimento de uma criança
com deficiência na sua turma são também favoráveis a uma maior abertura da

escola aos pais. Do mesmo modo, eles afirmam que conseguem levar sua classe,
qualquer que seja o número de alunos estrangeiros. Nestas condições, a tolerância
pedagógica seapresentapara oprofessorcomo uma aceitaçãodasdiferenças,uma relativização
das normas e uma abertura para o exterior (ibid., p. 43). Além destas atitudes de ordem
pedagógica, percebem-se dimensões de ordem mais geral. Por exemplo, os
professores partidários da pena de morte são proporcionalmente mais numerosos
a preconizar uma orientação em relação ao ensino especializado. Seriam, portanto,
visõesdo mundo mais globais que estruturariam fundamentalmente o tipo de aceitação
às crianças com deficiência pelos professores. Porém, a autora usa de grande
sutileza na sua proposta, destacando as condições concretas de integração de
crianças com mongolismo (1997b). Tanto o modelo pedocêntrico quanto o modelo
normativo podem estar sujeitos a desvios, prejudiciais às crianças afetadas. No
modelo pedocêntrico, "a radicalização das diferenças" pode levar, paradoxalmente,
a práticas de exclusão; no modelo normativo, a integração pode se limitar a ser
uma simples presença física da criança deficiente, simples acolhida que parece uma
adaptaçãosuperficial, sem valor educativo real (ibid., p. 62). Em uma palavra, se o modelo
pedagógico do professor parece ser uma variável essencial no processo de
integração, ele tem um papel, em associação com outros fatores pessoais (tais
como a experiência profissional) e institucionais (tais como as adaptações técnicas),
que favorece a integração.
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Umaobservação comparada - França-Alemanha

Como, então, os autores agindo, in loco, reagem às situações de integração e
como eles as interpretam? Uma tal questão se abre na direção de uma dimensão
subjetiva das representações e, em particular, quanto ao modo pelo qual as
profissionais que trabalham com a tenra infância inscrevem a presença de crianças
com deficiência nas suas realidades sociais cotidianas. Deste ponto de vista,
uma comparação entre escolas maternais francesas e jardins de infância alemães
revela diferenças instrutivas (Schneider, 1999). Um pequeno número de entrevistas
aprofundadas (N =1O), completado por observações dos locais de trabalho, fo-

ram realizadas, tendo como ponto de partida a simples questão: Como acontece a
integração na sua classe (no seu grupo)?

Uma primeira conclusão, de ordem quantitativa, refere-se à importância dada
a tal ou tal tema pelos entrevistados. As educadoras dos jardins de infância alemães
falam pouquíssimo das crianças com deficiência e abundantemente das relações
das crianças integradas com as outras crianças. As instrutoras das escolas maternais
francesas, ao contrário, são muito mais prolixas quanto à questão das crianças
integradas. Uma segunda série de boletins refere-se às definições de integração, de
normalidade, etc. Finalmente, dois conceitos de integração aparecem. De um lado,
a integração como adaptação a uma realidade institucional mais ou menos
transformada e com o que ela implica em relação às normas (por exemplo, normas
de aquisição de competência). De um outro lado, a integração considerada como
um viver em conjunto, como uma relação interpessoal. A primeira concepção é
observada nas escolas maternais francesas ouvidas na investigação, a Segunda,
nos jardins de infância alemães. Mas o que parece presidir estas diferentes
concepções é, em parte, o modo pelo qual as profissionais do ramo organizam o
próprio trabalho nas escolas. As educadoras alemães se referem de bom grado
ao nós, para falar,. fazer alusões à suas condições de trabalho, o que implica um
sentimento de equipe, encarregando-se globalmente da responsabilidade da
presença das crianças com deficiência. As professoras francesas parecem, ao
contrário, guerreiros solitários, segundo a expressão da autora, isto é, confrontadas
com a administração isolada das situações de deficiência, sem recurso de um tecido

social: é provavelmente também em relação a esta solidão que a deficiência se
impõe como obstáculo (ibid., p. 74).

Elementos de conclusão

Evidentemente a pesquisa precedente não pretende de modo algum desvendar
diferenças representativasentre as situações francesa e alemã. De um lado, as entrevistas
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e as observações referem-se a um número limitado de situações. De outro lado, as
condições de trabalho das profissionais do ramo (por exemplo, a diferença entre os
efetivos de crianças nos grupos), sua formação e sua experiência não são idênticas.
Mas a pesquisa permite mostrar as diferentes maneiras de apreender a deficiência e,
sobretudo, a presença das crianças com deficiência nas estruturas regulares. Uma
das dificuldades identificadas pelos autores parece ser o efeito de superestima sobre
a deficiência (centração), sobre a diferença enquanto tal, em detrimento de uma
atenção às inter-relações entre as crianças. É esta a questão, inúmeras vezes assinalada
por vários observadores, da integração funcional e social- como dimensão essencial
de integração, que se opõe à simples presença física de crianças com deficiência nas
escolas regulares. Mas encontra-se de novo, a questão das relações que os adultos
mantém entre si. Sem negar a importância das posições subjetivas diante da diferença
e da deficiência, pode-se estabelecer, à vista dos dados de investigações e observações
compatíveis, que uma política de integração escolar ne'cessita ao mesmo tempo da
responsabilidade de uma equipe de trabalho no dia-a-dia das escolas e do recurso a
fontes especializadas, fontes que são necessárias para sustentar com eficácia as ações
de integração.

Deste ponto de vista, faz-se urgente retirar as barreirasque impedem uma política
combinada,tanto em nlvelnacionalquanto local emfavor tk medidasintegrativas,mostrandoos
obstdculosinterpostospelo confinamento institucionalepelosfechamentosem seusterritórios.E,
paralelamente, testemunhar as experiênciaspositivas que acontecem regularmente e nãopor
acaso, tkstacando as cooperações,as açõescoordenadas, o estabelecimento tk redes3,
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