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R E S U M O 

A dissertação visou ao estudo da relação da profe~ 

sora com o aluno portador de deficiência mental. 

Tendo como fundamento a teoria da comunicação em 

Gregory Bateson, organizou-se uma pesquisa qualitativa de ba

se fenom~noI6gica, com o objetivo de verificar 6 comportamen

to e a comunicação entre professora e aluno, :na situação na tu 

ral em que ocorrem - a sa l a de aula . 

. Foram observadas onze professoras e trinta e dois 

alunos, em três escolas para excepcionais. 

Partiu~se do pressuposto de que esta é uma relação 

de infantili zação, que· dificulta a auto-percepção do aluno. I

nicialmente, o assunto foi situado nos temas mais amplos, que 

são a educação e a questão do excepcional. Observou-se que o 

au tori tarismo e a tendência à uniformização dos comportamentos, 

a q·ual é conseqUência da negação da diferença, mostram-se mais 

nocivos quando aplicados ao excepcional. Não permitem o reco

nhecimento da deficiência e a evolução do indivíduo, através 

da consciência de seus limites. Fica o aluno infantilizado,i~ 

pedido decrescer como pessoa autônoma . 

. .. Ap6s as observações, analisando-se as comunicações 

professora-aluno, verificou-se que estas se inseriam em dez 

categorias, nas quais predominava o autoritarismo. A professo 
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ra detinha os controles e determinava as respostas certas,sem 

flexibilidade neste julgamento. Evidenciou~se uma dificuldade 

em discernir entre limites educacionais e controles autorita-

riamente impostos. 

Os alunos agiam e reagiam dentro destes mesmos prin 

cípios, dividindo-se entre os que aceitavam o modelo determi-

nado e os "alunos-problema" que resistiam em aceitar as re-

gras. 

A educação do excepcional transforma-se num parado 

xo, pois a autonomia, que ~ seu objetiv9~ significa, nes->c 
,. 

te caso, submissão, tendo em vista que o aluno ~ orientado den 

tro de quadros rígidos. 

Conclui~se pela importância da dinâmica dos proce~ 

sos .relacionais e de como eles influenciam o comportamento dos 

sujeitos, mostrando-se a necessidade de reflexão sobre estes 

aspectos. 
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S U M M A R Y 

This dissertation examines the relationship between 

the teacher and the mentally retarded student. 

Based on Gregory Bateson's theory ofcommunication, a 

phenomenological-based quali ta tiv"e invest igation was performed 

for the purpose of establishing the behavior and communication 

between teacher and student in the natural surroundings where 

they occur: the classroom. 

Eleven teachers and thirty-two "students, in three 

schools for exceptional children, underwentobservation. 

The pressupposition that this be an infantilistic 

rela tionship, tha t makes i t difficul t for the student to percei ve 

himself, was our starting point. Initially, the subject was 

placed within larger themes, which are education and the nature 

of the exceptional child. It"was observed that authoritarianism 

and a tendency towards behavioral uniformity - the consequence 

of disregarding the difference - become more harmful when imposed 

on the exceptional child. They prevent the individual' s recognition 

of his deficiency and evolution by becoming conscious of his 

limitations. The" student becomes infantilistic and prevented 

from growing up as an autonomous person. 

viii 

- r 
, 



r. 

r N D I C E 

Agradecimentos 
Resumo 

Summary 

o PROBLEMA 

1.1. Introdução 

. . . 
iv 
vi 

viii 

1.2. A questão do excepcional ..... 0. 
1.3. Pressupostos teóricos: 

çao em Gregory Bateson 
A teoria da comunica-

I r. 'A PESQUISA 

2.1. A metodologia 

2.1.1. Situações de observação e relações 
observadas .....•..•• 

2.1.2. Aspectos observados 
2.1.3. Os grupos observados 

~ 2.2. O~ procedimentos ................ ., ........... . 

2. 2.1. 
2.2.2. 

Registro dos 
Duração das 

2.2.3. Entrevistas 

dados 
observações 

. . . . . . . . . . . . . 
2.3. A categorização dos dados . . . . . . . . . . . . . . . . 

111. A ANÁLISE DOS DADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IV. CONCLUSOES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

001 

001 

011 

023 

048 

048 

048 

049 
050 

054 

054 
055 

056 

056 

068 

095 

108 



I - O PROBLEMA 

1.1 - Introdução 

Nosso objetivo é o estudo da relação entre o aluno 

deficiente mental e a professora. 

o fato de trabalharmos há dezessete anos em insti-

tuição que atende a excepcionais, tendo exercido a atividade 

de professora, levou-nos a observar certos aspectos, o que nos 

motivou ao aprofundamento do assunto. 

o tema se insere dentro de uma questão mais ampla 

que é a da Educação. a respeito da qual são necessárias algu

mas referências iniciais. 

Até chegar ao colégio moderno, o ensino foi orga~i 

zando-se numa instituição que não visava somente a transmitir o 

saber. mas. também, a vigiar e enquadrar a juventude. Aries 

historia a formação dos grupos escolares cada vez mais dife

renciados por idade, "submetidos a uma lei diferente da que 

governava os adultos" (1981, p. 171). A Escola estruturou-se com 

o fim de manter a ordem e os indivíduos coesos em torno de prin 

cípios culturais. A relação professor x aluno, sendo o primei

ro pertencente ã "autoridade pedagógica", conforme Bourdieu e 

e Passeron (1982). é uma relação autoritária em que, por prin-

.' . 
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cípio, o aluno é imaturo. Está o p.rofessor, portanto; autoriza 

do a impor os conteúdos necessários, através dos métodos so-

ciàlmente aprovados. 

A comunicação professor x aluno deve ser vista nas 

condições sociais em que ocorre. Segundo Bourdieu e Passeron, 

esta relação está impregnada de autoritarismo, uma vez que: 

"( ... ) Toda a.ç.a.o pe.da.gógú.a. (AP) é objetivamente 

uma violência simbólica enquanto imp9sição, pOI: um poder arbi-

tr-ário de um arbitrário cultural." (1982, p. 20) 

A preservaçao do social impõe, assim, uma atitude 

conservadora, impositiva e autoritária, para cercear inova-

ções, desvios ou he.Jte6.{.a.6 úld.{.v.{.du.a..{.6, que poderiam represen

tar uma ameaça ao que já se encontra estabelecido. Os conteú-

dos transmitidos na Escola sao legítimos apenas pelo fato de 

serem transmitidos pela Escola. Uma tal atitude apresenta o p~ 

rigo da estagnação e do artificialismo de um equilíbrio estáti . . -

co que, por si mesmo, · acaba levando ã "morte" pela ausência de 

novidade e mudança. 

A Educação tem que ter, entretanto; um outro obje

tivo, que e o crescimento e o desenvolvimento do indivíduo e a 

renovaçao da sociedade. A questão parece girar em torno da no-

ção de limite. Dar limites nada tem a ver com podar ou repri

mir.Apesar de implicar em controle, aproxima-se da noçao ci

bernética de organismo auto-regulado através do 6e.e.dba.ck. O 

contexto envia para o organismo informações a respeito da pro-
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priedade ou impropriedade de seu c~mportamento, levando-o 
.. 
as 

correçoes que forem adequadas. Ao educador cabe a função de 

dar o 6eedbaek, oferecendo, desta forma, as dimensões do con-

texto e também a liberdade para reestruturação e organização 

pessoais daquele mesmo contexto. 

Temos observado que o processo educacional prende

se, freqUentemente. ao conteúdo informacional, deixando pouca 

margem ã criatividade. O professor transmite a "verdade" ofi-

cial e ignora as demais possibilidades de resposta, empobrecen 

do e direcionando o raciocínio do aluno. 

Se esta postura visível na educação comum chama a 

atenção quanto a seUs resultados limitadores em prejuízo da pe~ 

soa e da própria sociedade, observamos que se apresenta ainda 

mais caracterizada na educação doexcepcional.(*) 

Este é o indivíduo que excede, para mais ou para 

menos, os padrões de desenvolvimento e desempenho considerados 

normais numa sociedade. Assim sendo, ele é estigmatizado, como 

todo e qualquer desviante. Torna-se necessário que escrevamos 

cada vez mais sobre o assunto, numa tentativa de diminuir as 

barreiras entre o "normal" e o "anormal" e contribuir para uma 

sociedade mais justa e humana. 

Ao formular a pesquisa, partimos do pressuposto 

de que a relação entre a professora e o aluno deficiente men-

(*) Neste trabalho, o termo excepcional será usado, em algumas ocasiões, co 
mo sinônimo de deficiente mental, embora possua um sentido mais amplo~ 
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tal é uma relação de infantilização que dificulta a este uma 

adequada auto-percepção, a qual passaria pela aceitação de sua 

deficiência e o pleno desenvolvimento de suas capacidades. As 

pessoas quando lidam com o excepcional se prendem à deficiên -

cia e não conseguem enxergá-lo numa totalidade. Não que negue-

mos a importância desta, pelo contrário, o indivíduo precisa 

aceitar-se e ser aceito assim como é - deficiente-Jl1ils com ou-

tras possibilidades que devem ser permitidas. 

Trata-se, na verdade, de dois aspectos que, na pr.§c 

tica, convergem e que se evidenciaram na pesquisa: o autorita

rismo na relação professora x aluno, que leva à infantilização, 

e a negação da diferença. Esta também se observa na Escola de 

uma forma geral, pois o sistema de ensino estimula a uniformi-

zação dos comportamentos dos alunos, sob o princípio liberal 

de que a educação é igual para todos. Os que não atingem os P.§c 

drões "fracassam" em sua vida escolar. 

O ideal da "normalização" está presente nasocieda 

de como um todo, e na escola, em particular. O "bom comporta -

mento" é incentivado, mas não se questiona a respeito. Compor-

tar-se bem ê agir como qualquer aluno, de forma "normal". A is 

to se levam as crianças portadoras de deficiência mental. Nas 

palavras de Lobo: "Reduz-se ao silêncio a voz do outro" ltexto 

mimeografado}. 

As atitudes mais comuns frente aos excepcionais 

sao a rejeição ou o paternalismo. Ambas também conduzem à in-

fantilização. Mesmo entre os profissionais que trabalham com 



5 

deficientes mentais estes sentimentos sao observados. na medi

da em que não se aceita o indivíduo com sua deficiência. mas 

procura-se moldá-lo para que se encaixe num ideal de comporta

mento. Infantilizando-se, desqualifica-se a criança. mantém

se a dependência e, como conseqüência. não se favorece seu de 

senvolvimento e auto-conceito. Este ê "por seu turno, em gran

de parte, um produto das avaliações que as outras pe~soas for

mulam sobre ela." Cfelford e Sawrey, 1974, p. 57) 

A escola especial é um reflexo da escola comum,que 

também nao facilita ao aluno seu pleno crescimento e construção 

autônoma do saber. Não pretendemos, entretanto, analisar as 

contradições existentes na Escola, enquanto instituição repro

dutora. Inúmeros livros e trabalhos abordam este assunto, al

guns de maneira brilhante. Nosso obj etivo foi entender o que se 

passa na relação professora x aluno deficiente mental. embora 

não pudéssemos deixar de fazer referência a questões sócio-edu 

cacionais mais amplas. onde esta relação ocorre. 

Na preocupaçao com a temática do excepcional, pro

curamos fugir da análise dos sujeitos enquanto "casos", 

vés de características ou sintomas. Qualquer desempenho, 

atra

seja 

do considerado normal ou deficiente, expressa-se nas relações 

indivíduo com os outros. Entendemos que mais se compreenderá a 

respeito, se a pessoa for considerada em sua história sócio

pessoal e no seu relacionamento com os que lhe são próximos. O 

comportamento é entendido a partir de como os indivíduos se re 

lacionam. em determinado contexto. :e importante ressaltar o ter 
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mo relação, que é o objeto de estudo deste trabalho. Por isto, 

nao nos preocupamos em analisar os diversos modelos educacio -

nais existentes, embora constatemos uma tendência tradicional 

nos grupos observados . 

. O estudo foi realizado em escolas para excepcio-

nais. A professora foi a profissional escolhida por estar mais 

intimamente ligada à criança.·A pesquisa restringiu-se às pro

fessoras,uma vez que nos horários por nós escolhidos não havia 

professores. É, portanto um fato aleatório. Não queremos gene

ralizar as conclusões. A relação dos professores com os alunos 

falvez tenha características diferentes daquelas que estamos a 

nalisando, podendo vir a ser tema de um estudo comparativo, o 

que nao nos propomos no momento. 

Baseamo-nos em estudos da teoria da comunicação, de 

Gregory Bateson, cuja epistemologia mostra a dinâmica dos pro

cessos relacionais. A metodologia usada segue o princípio de 

que "um fenômeno permanece inexplicável enquanto o âmbito de 

obser~ação não for suficientemente amplo para incluir o contex . 

to em que o fenômeno ocorre" CWatzlawick, Beavin e Jackson, 1973 , 
p. 18). 

Ao invés de observar o excepcional em separado co

mo um indivíduo com perturbações, preferimos incluir os efei

tos de seu comportamento sobre os outros~ as reaçoes destes à

quele e o çontexto em que tudo isto ocorre. Assim, o foco tran~ 

fere-se da mônada artificialmente isolada para as relações en

tre as partes de um sistema muito mais vasto. Esta é uma abor

dagem comunicacional dos fenômenos do comportamento humano nor 
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mal e anonnal - o estudo das manifestações observáveis da relação. O ve í

culo destas manifestações é a comunicação verbal e não verbal, 

incluindo a linguagem do corpo, pois estamos constantemente d! 

zendo algo a um indivíduo sobre ele próprio e sobre nós mesmos. 

Para o recolhimento dos dados, optamos por uma 

observação de campo. Sem tirar os sujeitos de sua situação na-

tural de vida, buscamos observar como interagem, no caso, na 

escola. Acreditamos que, desta forma, melhor se podem interpr~ 

tar os fen5menos que ocorrem, estabelecer questionamentos, di~ 

cutir os pressupostos e os significados da intencionalidade do 

sujeito frente à realidade. 

Encontramos nos trabalhos de Bateson, referêocias'a 

seus procedimentos de pesquisa através do método antropológico, 

que se fundamenta, por sua vez, no enfoque fenomenológico. 

A utilização do mesmo na escola tem comprovado sua 

eficiência na melhor compreensão dos aspectos que se pretende 

analisar, como Trivinos assinala: 

"Uma tendência, o inteJtac.ioni.6mo, tendo como 
meio a sala de aula, alcançou notável desen
volvimento. 

( ••• ) a interpretação dos fen5menos que se 
apresentam numa sala de aula oferece a possi 
bilidade de esclarecer alguns elementos c.ul~ 
tUJtai.6, como os valoJte.6, que caracterizam o 
mundo vivido dos sujeitos. 

( .•• ) Na Eesquisa educacional ( •.• ) permitiu 
a discussao dos pressupostos considerados co 
mo naturais, óbvios" (1987, p. 48). -



8 

Segundo Augras, é o método que permite, de um lado, 

"o reconhecimento da intersubjetividade e de outro os meios de 

elaborar uma compreensão objetiva" (19.78, p. 15). 

Ao estarmos diante do fenômeno que pretendemos com 

preender, muito investimos de nós mesmos. 

Bateson levanta a seguinte suposição: 

"Digamos que a verdade significa uma corres -
pondência precisa entre nossa descrição e o 
que descrevemos. ( ••. ) 'Não se pode obter a 
verdade neste sentido". 

o próprio autor conclui: 

"Como um método de percepção ( ... ) a ciência, 
como todos os outros métodos de percepção,es 
tá limitada em sua habilidade de reconhecer 
os sinais visíveis do que possa ser verdade i 
ro. A ciência investiga; ela não prova". -
(1986, p. 36) 

A obj etividade do método fenomem1ógico baseia-se na 

intersubjetividade. ~ aí, que surge o significado - na compre

ensao do observador. 

"A subj eti vidade aqui se afirma como única par 
te alcançável de objetividade. ç ... ) o méto~ 
do afirma que toda compreensão e necessaria
mente limitada. ( •.. ) Procurar-se-á, portan
to uma observação cada vez mais depurada do 
fenômeno" (Augras, 1978, p. 16) 

Desta forma. sabemos que, em cada aproximação da si 

tuação a ser compreendida, levaremos conosco nossa subjetivida 

de. Novas e futuras percepções retocam as anteriores. num re

fazer constante. 
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"O significado jamais é alcançado em sua tota 
lidade ( •.. ) o metodo fenomenológico propõe 
caminhos para a compreensão, visando respei
tar a complexidade do real e encontrar senti 
do dentro do próprio fenômeno." (Augras, 1978, 
p. l6) 

Adotamos, portanto, o enfoque fenomenológico por 

ser o que melhor atenderia aos nossos objetivos. 

Ã medida em que a pesquisa foi desenvolvendo-se,v~ 

rificamos a relação entre autoritarismo e infantilização. Esta 

relação ficou mais clara ao se categorizarem os resultados ob

tidos. Sete, dentre as dez categorias de comunicação professo-

ra x aluno, são de caráter autoritário. Estas classificações 

surgiram da análise do contefido das comunicações entre os su-

jeitos (professoras x alunos). 

A descrição da pesquisa e a análise dos dados com

poem os cap!tulos 11 e lI! deste trabalho. Procuramos aprofun

dar a questão do excepcional (item 1.2), evidenciando-se as 

contradições e os sentimentos ocultos atrás do discurso'~orma-
, 

lizador"dos técnicos que lidam com este grupo. Destacamos, tam 

bém, o autoritarismo como dimensão que conduz ã infantilização 

do indiv!duo e em nada contribui para o seu crescimento corno 

pessoa diferente e especial que é, embora igual aos outros em 

suas necessidades de vida. 

-Acreditamos que métodos especializados devam ser 

usados na educação do deficiente mental e que estes incluam li 

mites claramente estabelecidos, mas que nao devam, entretanto, 

ser confundidos com bloqueios autoritários. Propomos um ques -
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tionamento a respeito e este trabalho pretende auxiliar neste 

propósito. 

o item 1.3 contém o fundamento teórico. Restringi

mos nossa apresentação das idéias de Bateson aos aspectos que 

nos pareceram mais diretamente relacionados com os objetivos 

deste estudo. No entanto, sua teoria é bastante abrangente e a 

não referência aos pontos-chave de sua obra implicaria em per

da da clareza do que pretendemos comunicar. 

Preocupados com as contradições do discurso e com 

os paradoxos comunicacionais, que-perturbam a decodificação da 

mensagem entre pessoas normais, detivemo-nos na observação do 

efeito destes mecanismos sobre o deficiente mental. Baseamo-nos 

em princípios pedagógicos voltados para a educação do excepcio 

nal, que enfatizam a linguagem direta, objetiva e não ambígua. 

Procuramos reforçar a necessidade de reflexão e crí 

tica constantes e rigorosas acerca da delicada questão do defi 

ciente mental, que não pode ser analisada sem uma referência i 

Educação de um modo geral e aos princípios que a regulam. 
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1.2 - A Questão do Excepcional 

"Os gregos antigos, que tinham bastante conhe 
cimento de recursos visuais, criaram o termo 
e~t~9ma para se referirem a sinais corporais 
com os quais se procuraria evidenciar alguma 
coisa de extraordinário ou mau sobre o ~:ta.;l:u6 
moral de quem os apresentava. Os sinais eram 
fei tos com cortes ou fogo no corpo e avisavam 
que o portador era um escravo, um criminoso 
ou traidor - uma pessoa marcada, ritualmente 
poluída, que devia ser evitada, especi~lmen
te em lugares públicos". (Goffman, 1982, p. 
111 

Os indivíduos, na sociedade, se habituam a uma con 

cepçao estereotipada do ser humano, baseada em noçoes de bele

za, de efici;ncia, de raça e outros atributos aceitos e valori 

zados. Rejeitam-se os que se afastam deste padrão, os "diferen 

tes". Aí se incluem os velhos, os homossexuais, os negros, os 

cegos, os surdos, os deficientes físicos. Todos .são alvo de dis 

criminação - carregam um estigma - e, dentre estes, os defici-

entes mentais, 

Através da linguagem, expressam-se os valores do 

grupo social, sendo, ela própria, um produto social. Portanto, 

os adjetivos empregados no linguajar corrente evidenciam a ma

neira como são tratados os indivíduos. 

"Usam-se termos específicos de estigma, como alei

jado, bastardo, retardado" - diz Goffman: "como fonte de metá-

fora e representação, de maneira característica sem pensar 

no seu significado original" (1982, p. 15). 
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A linguagem mantém, assim, as relações sociais ne

cessárias à preservaçao da "normalidade". A discriminação tor

na-se "natural" neste contexto. Todo aquele que destoa do con

junto de regras e valores sociais é estigmatizado. Não se dá 

espaço para que se desenvolva, apenas se o tolera. 

"O cego, o surdo, o mudo, o paralítico, o lou
co são domesticados ideologicamente por um 
conjunto de operações de discursos, mais do 
que pensamentos, que têm o nome de e~~tê~~a~ 
a.da.pta.t~va.6 para evitar a função negativa que 
eles podem continuar a representar". (Fédida, 
1984, p. 144) 

O traço que afasta o indivíduo dos demais chama a 

atenção de tal forma, pela valoração recebida, que encobre to

das as demais características que o sujeito possui. 

afirmam: 

Te1ford e Sawrey referem-se a esta questão quando 

"( •.• ) como as outras pessoas reagem à excep
cionalidade de um indivíduo pode ser mais im 
portante do que o próprio fato da diferença~ 
Os indivíduos podem ser mais inferiorizados 
pelo seu conceito de eu do que pela própria 
incapacidade, pelo significado que é atribuí 
do a esta diferença." (1974, p. 578) 

Lorentzen também preocupa-.;se com a rotulação de que 

é vítima o deficiente. 

"Quando definimos uma pessoa como sendo defi
ciente, só levamos em consideração as defici 
ências e os problemas relativos àquela pes~ 
soa. Enfatizamos e rotulamos uma pequena par 
te da pessoa. Então consideramos a pessoa t~ 
da como deficiente. Esquecemo-nos que a pes
soa deficiente é muito mais do que sua defi
ciência e problemas C ••• )". (1986, p. 591) 
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o indivíduo é colocado, desta maneira, no único lu 

gar que lhe resta - o daquele a quem falta alguma coisa. Fica 

impedido de desenvolver e demonstrar seus aspectos e habilida

des próprios, e crescer na sua diversidade. Lobo reforça, em 

seu trabalho, este ponto de vista, ao afirmar que, ao deficien 

te mental, "( ..• ) o que lhe resta não é atingir o que lhe falta 

ser, adquirir um desempenho 'compatível com as normas da socie 

dade', mas expandir o que é, afirmar-se em sua singularidade". 

(texto mimeografado). 

o indivíduo excepcional verbaliza que quer ser re

conhecido por aquilo que sabe fazer e não pelo que não conse

gue. Deseja ser respeitado assim como é: diferente, frágil, d~ 

sajeitado. Pudemos observar num encontro, que reuniu deficien

tes mentais do mundo inteiro, famílias e profissionais da área ,* 

manifestações de contentamento por estarem participando de de

bates e outras atividades~ satisfação por serem ouvidos em 

suas queixas e reivindicações, por poderem expressar-se falan

do, dançando,sem serem alvo de críticas ou chacotas. As pessoas 

deficientes presentes mostraram seu b"om ritmo nas danças, seu 

interesse e atenção nas atividades, bem como uma enorme luci-

dez ao analisarem a situação em que vivem e o que desejam. Ba~ 

ta que os deixem expressar-se livremente, como o fez Sharman 

Tavares, uma deficiente mental do Kênia: 

c*) 99 Congresso da Liga Internacional de Sociedades para Pes
soas com Deficiência Mental, realizado em agosto de 1986 , 
no Rio de Janeiro. 
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"Meus sentimentos e necessidades nao são dife 
rentes dos das outras pessoas e é terrível 
quando os estranhos riem de mim ou me redicu 
1arizam. 

Assim, eu sou diferente, mas, ao mesmo tempo 
sou igual ã maioria das pessoas que estão ã 
minha volta aprecio a compreensão e a amiza
de, de tudo que tenho, estas são ~as coisas 
que mais valorizo. 

Quero ser tratada como as outras pessoas de 
minha comunidade, e nada me satisfaz mais do 
que saber que é assim que eu sou aceita. 
(1986, p. 802) 

Em Goffman, encontramos uma transcrição de Warfie1d, 

que também mostra a necessidade do deficiente apenas ser. 

"( ... ) gostaria de conhecer pessoas que acei
tassem os aparelhos de audição. Como gosta
ria de poder ajustar o controle do meu trans 
missor sem me preocupar com alguém que este~ 
ja me olhando. Poder deixar de pensar, por 
um momento, se o cordão que passa atrás de 
meu pescoço está â mostra. Que delícia gri
tar para alguém •.. : 'Santo Deus, minha bate 
ria es tá descarregada". (1982, p. 29) 

Continua o autor afirmando: 

"Numa sociedade que não os aceita como são,os 
deficientes procuram encobrir o mal estigma
tizante, quando o mesmo não é aparente". 
(198 2, p. 8 4 ) 

Nem sempre o deficiente mental tem condições de fazer isto, a 

nao ser o portador de distúrbios leves. Estes sofrem muito na 

tentativa de se fazerem passar por "normais" para serem acei -

tos. No já referido Congresso, por exemplo, ouvimos o relato 

emocionado de uma jovem, que tentava disfarçar suas dificulda

des a fim de arranjar um namorado, como todas as moças desejam. 

Por outro lado, os "normais" - o que não se afastam negativa -

mente das expectativas do grupo social - fazem vários tipos de 
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discriminações, reduzindo mesmo as chances de vida do indivíduo 

estigmatizado. Seu conceito de eu é, assim,inferiorizado. "A 

criança excepcional é suscetível de receber mais respostas con 

flitantes is perguntas:- Quem sou eu; o que sou eu - do que o 

indivíduo normal" (Telford e Sawrey, 1974, p. 57-8). 

Na tentativa de evitar o estereótipo, Gardner 0977) 

prefere usar a expressão: "c.lLianç.a.6 c.om c.alLac.~elL1.lJ ;tic.a.6 exc.ep

c.iona.tlJ de aplLendizag em e c.ompolL~amen~o", como aI terna ti va ao 

conceito de crianças excepcionais. Na verdade, somos todos di

ferentes uns dos outros e temos nossos ritmos próprios. Entre

tanto, os padrões de normalidade apresentad~s pela Medicina,pe 

la Psicologia, pela Pedagogia, pela Ciência, enfim, são usados, 

comumente, para comparar os sujeitos e detectar quem se afasta 

mais ou menos deles. Só existe, então, uma possibilidade certa 

de desempenho - a normal. O resto é desvio. As pessoas devem 

esforçar-se para atingir este modelo. Os que se distanciam sao re 

jeitados e estigmatizados. Não se pretende negar que as defici 

ências existam, apenas apontar a necessária flexibilidade nas 

classificações e a inegável influência dos valores soçiais no 

estabelecimento dos padrões. 

A Escola, que é o campo do presente estudo, nao fa 

cilita a livre expansão do aluno, mas procura fazê-lo atingir 

o que se espera dele - o nível médio de aprendizagem. Aquele 

que fica aquém é "aceito" como deficiente, mas nao como um in

divíduo diferente, com possibilidades próprias de desempenho. 
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Os rótulos e classifioações nao nos ajudam a enten 

der a deficiência e o deficiente. A Associação Americana de De 

ficiência Mental (AAMD) apresenta a seguinte definição: 

"O retardamento mental refere-se a um funcio
namento intelectual submédio que se manifes
ta durante o período de desenvolvimento e se 
caracteriza pela inadequação no comportamen
to adaptativo". (Telford e Sawrey, 1974, p. 
227-8) 

Os autores observam a predominância dos padrões 

quantitativos em tais definições. No que diz respeito ao QI 

(quociente intelectual), este nos mostra como 

"o desenvolvimento mental atual da criança se 
compara com~~ de outras crian~aS-da mesma ~
dade crono1ogica; tambem permlte alguma pre
dição em re1açao ã futura idade mental da 
criança". (O grif o é nosso). (Baroff, 1974 , 
p. 20) 

Uma das classificações - de Stanford-Binet - assim 

divide os níveis de atraso mental, de acordo com o Quociente In 

telectual: 

Deficiência Mental QI 

leve 68 - 52 

moderada 51 - 36 

severa 35 - 20 

profunda 19 - Q 

Entendemos que, se o aluno é comparado com ele mes 

mo, podem-se avaliar seus progressos. Se o parâmetro, entretan 

to, é uma criança ideal, que reune tudo o que é valorizado 50-
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cialmente, o aluno s5 estari evoluindo quando se aproximar do 

que 6 normal. Glat e Kadlec se referem a esta questão: 

"B natural que se iri considerar o nível de de 
ficiência do qual é portador o indivíduo pa~ 
ra determinar quais comportamentos ele será 
capaz de aprender. B importante também consi 
derar os crit6rios usados para tal julgamen~ 
to, lembrando sempr~ que essa clientela não 
deve ser comparada ao que consideramos como 
"normal" e sim contra suas próprias potencia 
lidades". (1984, p. 16) -

As teorias do desenvolvimento, como observa Mmmoni 

(.1971), nao levam em conta a história do sujeito, apenassepreo

cupam com a maturação, se esta ocorre ou não, se hi ou não a

traso no desenvolvimento, partindo-se do padrão de normalidade. 

A autora tamb6m comenta a utilização do QI que "serve para re

gular a posição do adulto frente ao deficiente" acrescentando 

que "um lugar 6 assinalado a este último" e, assim, "tudo fica 

em ordem". 

A necessidade de categorizar vem acompanhando a cul 

tura humana desde a antigUidade como uma tentativa de organi -

zar a 'realidade. Lorentzen critica esta tendência: 

"A classificação e o agrupamento em categori- ' 
as são os elementos básicos do entendimento 
e aprendizado humano ( •.. ) Somos criaturas 
classificadoras. Uma classificação deste ti
po torna o mundo mais fácil para nós. Obte
mos ordem e uma visão generalizada das coi
sas. Ao mesmo tempo, a classificação fornece 
um fundamento para a separação social e a di~ 
criminação de indivíduos e grupos de pessoas". 
(1 9 8 6, p. 5 91 ) 
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Glat e Kadlec acreditam que "esta classificação só 

será válida se trouxer benefícios ã criança". Acrescentam: 

e 

"Desta forma, ao usarmos testes, o nosso obje 
tivoprimordial deverá ser a obtenção de da~ 
dos educacionais relevantes e significativo~' 

"que escores em testes de inteligência não bas 
tam para determinar comportamentos que serão 
educacionalmente relevantes, nem são guias 
adequados para o desenvolvimento de programas 
educacionais". (1984, p. 68-9) 

As autoras acreditam que uma maneira de facilitar a 

integração das crianças na escola é não rotulá-las. 

Ao lidarmos com o indivíduo excepcional vários sen 

timentos sao despertados. Convém, a este respeito, transcrever 

a opinião de Mc Gee: 

"Todos nós, intencionalmente ou, mais freqUen 
temente, não intencionalmente assumimos uma 
postura em relação aos deficientes mentais. 
Cada uma destas posturas nos leva a uma ati
tude diferente: superproteção, autoritarismo, 
frieza ou solidariedade. Nossa tarefa é ques 
tionar continuamente qual destas posturas go 
verna nossas ações". (1986, p. 113) -

Quando se determina o que é o certo e apenas se to 

leram aqueles que não se enquadram, se está, na verdade, rejei 

tando indivíduos que simplesmente se comportam de forma diver

sa. Isto não quer dizer que se deva deixar o excepcional entr~ 

gue ã própria sorte, nem ignorar ou estimular condutas que o 

exponham a riscos ou agridam os outros. O que tentamos comuni

car é que deve haver uma maior maleabilidade e tolerância; nas 

palavras de Mc Gee - Solidariedade. Segundo o autor, esta ati 

tu de "protege sem sufocar; visa ã reciprocidade interacional e 
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é centrada na interdependência humana". Contrariamente, a su-

perproteção "vitimiza, não desenvolve, sufoca". (1986, p. 114) 

A Escola, incluindo a dedicada ã educação de exceE 

cionais, lida autoritariamente com o aluno, impondo-lhe a con-

duta certa e cobrando-lhe o desempenho adequado, da forma que 

deve ser. A criança é passiva, infantilizada no seu processo 

de aprendizagem, ao invés de dele participar de forma autônoma. 

Lobo assim se refere a esta questão: 

"A escola sempre impõe seu modelo de 'infanti 
1ização r da infincia a todas as crianças: II 
mita suas formas de expressão, prescrevendo 
normas o tempo todo, inventa uma criança i
deal, aquela que menos trabalho dê ã cabeça 
apática do educador, aquela que se deixe rou 
bar os desejos, para se tornar o bom servo 
domes ticado, o chamado d',cidadão do futuro "". 
(Texto mimeografadol. 

o autoritarismo encontra-se presente, na maior par 

te das vezes, na relação professor -aluno. B reflexo de uma so 

ciedade autoritária, controladora. Tem cmno conseqUência a in

fantilização. 

"Os valores autoritários emergem de uma neces 
sidade do domínar os o~tros, ao invés da ne~ 
cessidade de se criar um espírito de solida
riedade que nos afaste da necessidade de con 
trolar, em direção ã interdependência. Os va 
10res autoritários surgem do desej o de "con::
trolar através da obediência, conformismo e 
submissão 1

'" (Mc Gee, 1986, p. 113) 

O autor propoe que se transformem estes valores au 

toritários em anti-autoritários, através de uma "pedagogia hu

manizante e libertadora, com o objetivo ~ independência e li

bertação mútua". Cp. 113) 
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Outro aspecto a ser considerado quando se trata da 

questão do excepcional 6 a segregaçio. conseqU~ncia da rotula

çao e da rejeição. O deficiente mental não deve ser separado 

dos demais, mas sim conviver no mesmo ámbiente, em que todos 

encontrem espaço para se desenvolverem. Lorentzen.afirma que: 

"( ... ) as pessoas com defici~ncia mental são 
como voc~ e eu de todas as maneiras, exceto 
uma - elas t~m uma incapacidade relativa ao 
desenvolvimento." 

Acrescenta que.: 

"( ... 1 com uma nova sensitividade muitos es
tão tentando se assegurar que os rótulos dia& 
nósticos não diminuam ou humilhem aqueles que 
os recebem. 

Existe uma conscientização crescente de se 
usar um rótulo apenas para um nome e não pa
ra uma pessoa. Diz-se 'uma pessoa com defici 
ência mental' e nio 'os mentalmente deficien 
te s ' " . (1 9 8 6, p. 5 9 2 ) 

Os ambientes em que vivem os cidadãos devem ser 

normalizados para acolher a todos, indistintamente. Esta idéia 

de normalização representa um rompimento com· o 

"modelo individualístico de adaptação, onde a 
adaptação social foi primariamente baseada em 
que os deficientes mentais adquirissem apti
dões pessoais. ~ uma questão de reforma so
cial na qual a sociedade normal se adapta a 
todos os seus cidadãos - não apenas ã maio -
ria". (Lorentzen, 1986, p. 592) 

O conceito de normalização, visto desta forma, con 

duz ã aceitação e não ã segregação do deficiente. Vemos 

em Wolfensberger (1977) que este princípio aponta para a necessi 

dade de permitir ao deficiente uma existência o mais normalpos 
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sível, contudo sem imposições. 

Segundo o relatório do Governo da Noruega, 1966 

citado por Lorentzen, o princípio da normalização é descrito 

nestes termos: 

""'O Ministério deseja 0 enfatizar que o ponto de 
partida para a avaliação dos problemas vigen 
tes tem que ser o de que pessoas com tipos 
diferentes de deficiências formam uma parte 
natural de qualquer sociedade. por-r5to e 
obrigação-da sociedade, de em seus planeja -
mentos em todas as frentes, de levarem este 
fato em consideração. ~m vez de esperar que 
os deficientes, unilateralmente se adaptem à 
sociedade, a sociedade deve, tanto quanto pos 
sível, adaptar-se a eles. -

O ponto de partida tem que ser o de que os de 
ficientes devem ter o mesmo padrão de vida ~ 
a liberdade de escolha para planejarem as 
suas vidas como os outros, até onde isto for 
possível . 

•.• normalização ... significa que nenhuma 
demarcaçao desnecessária deve ser feita en
tre os deficientes e os outros, no que se re 
fere a cuidados médicos e sociais, formação: 
educação, emprego e ao bem-estar'. 

Notem que o princípio não sústenta a normali 
zação das pessoas, .ele clama por ambientes 
normalizados". (Os grifos são nossos). C Lo
rentz~n, 1986, p. 592} 

Felizmente, parece que a mentalidade em relação a 
deficiência e ao indivíduo que a possui está mudando, embora 

muito ainda haja para ser feito. Observam-se tentativas em aI 

gumas frentes, como no turismo para o deficiente, nos meios 

de transporte para facilitar ou permitir o seu acesso e mesmo 

na indústria de brinquedos. Uma das maiores fábricas de brin -

quedos dos Estados Unidos - 'a Mattel - lançou em Nova York uma 
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série de sete bonecos que apresentam diferentes deficiências fí 

sicas. O Jornal "Desafio de Hoj e'~, em seu número de junho de 1986, 

apresenta ã página 4 alguns dos brinquedos: 

"Uma bailarina que usa aparelho para surdez, 
um paraplégico em sua cadeira de rodas e um 
instrutor de esqui com a perna amputada sio 
três dos sete bonecps lançados pela empresa 
americana e batizados de Hal's PaIs (Os ami
gos de Hal)". 

Embora este trabalho trate do deficiente mental,nio 

se pode deixar de fazer referência às demais dificuldades, 

que todos sio vítimas do estigma que a sociedade lhes coloca. 

Nio se deseja negar as diferenças entre os indivíduos - muito 

pelo contrário -. nem propor a eliminaçio da tendência humana 

de criar categorias - o que ser1a uma ingenuidade. Todas as s~ 

ciedades de que se tem notícia têm suas preferências estéticas. 

artísticas, seus conceitos quanto ao que é certo, bom e útil. 

Nosso objetivo é apontar a necessidade de se questionarem,con~ 

tantemente, estes valores, de enxergar a ideologia por trás dos 

mesmos e de se perguntar, como o faz Lobo: "A quem interessa 

que pensemos assim?" (Texto mimeografadol. ~ importante que nos 

acostumemos a conviver com aqueles que se distanciam destes 

padrões e vê-los como diferentes que sao. como outras possibi

lidades de vida. Só assim, sendo respeitada no seu modo espe

cial de ser, a pessoa deficiente pode ter a oportunidade de se 

desenvolver e participar da vida social. 

Ignatieff, em seu trabalho "As necessidades de Es

tranhos" (1984) sintetiza bem nossas idéias: "O que nos é co

mum importa mui to menos do que o que nos diferencia. O que torna a vi 

da preciosa para nós é a diferença, nio a identidade" (1986, p. 618). 
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Gregory Bateson foi um pesquisador e te6rico que, 

com a abrangência e riqueza de sua epistemologia, influenciou 

diferentes campos do saber, como a Biologia, a Antropologia, a 

Psicologia e a Psiquiatria. 

Tomamos como ponto de partida, para explicitar a 

teoria de Bateson, sua afirmativa de que o sistema mental huma 

no é o mesmo tipo de sistema que governa toda a vida na Terra. 

O autor prop6e, desta forma, a necessiria integração entre men 

te e natureza, demonstrando como estas sao ligadas em seus as

pectos mentais. Mente não é privilégio dos seres humanos. A men 

te se encontra na natureza, em todas as formas vivas. liA maio-

ria de n6s perdeu aquele senso de unidade da biosfera e da huma 

nudade que nos uniria e tranqUilizaria com uma afirmação de be 

1eza". (Bateson, 1986, p. 26) Esta citação evidencia bem" o nú-

cleo de seu pensamento. Em seu livro - Mente e Natureza - o au 

tor afirma que "qualquer agregado de fenômenos ou qua~quer si~ 

tema encontrado na natureza será considerado uma mente, desde 

que satisfaça os critérios de sistemas mentais relacionados" . 

(J986 , p. 99) 

Julgamos importante a transcrição dos critérios, 

pois que sao a pedra fundamental de sua epistemologi~.(*) 

(*)0 enunciado de alguns criterios foi reescrito, visando a 
mai or c lare za, sem" perda, entre tan to, do s en t ido que lhes d ã 
o autor. 
Foram grifados os termos que nos parecem fundamentais. 
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· Critério 1 - Podemos chamar de mente ou de proces

sos mentais os sistemas que contêm múltiplas partes ou compo -

nentes que interagem. 

· Critirio 2 - A interação entre as partes da men-
o • 

te nao é acionada por força ou impactp, mas por diferença. 

• Critirio 3 - Nos sistemas mentais a energia en

contra-se disponível antes da ocorrência do evento. 

· Critirio 4 - O processo mental está organizado em 

cadeias de causalidade circular (ou mais complexas). 

· Critério 5 - "No processo mental, os efeitos da 

diferença devem ser encarados como transformações (isto é, ver 

sões codificadas} de eventos que os precederam". 

• Critério 6 - "A descrição e a classificação des

ses processos de transformação revelam uma hierarquia de tipos 

lógicos inerentes aos fenômenos". (Bateson, 1986, p. 99) 

Esta revisão da teoria baseia-se nestes critérios, 

que serao esclarecidos e desenvolvidos no decorrer do trabalho. 

Comunicação e informação sao palavras-chave em sua 

obra, desde a explicação da evolução das espécies até a compre 

ensao do emaranhado que envolve as relações humanas. Para defi 

nirmos o que entendem Bateson e seus seguidores por informação 
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e comunicação, é necessário esclarecer, paralelamente, o fenô-

meno da diferença, conforme estabelecido no Critério 2. 

"Para produzir novidades de diferença, isto é, 
informação, devem existir duas entidades (re 
ais ou imaginárias} tais que a diferença en~ 
tre elas possa ser inerente ao seu relaciona 
mento mútuo ( •. ')"'. (Bateson, 1986, p. 76) -

Segue o autor afirmando que cada entidade sozinha, sem relação 

com outra, é como "o som de uma só mão batendo palmas ( ... ) A 

diferença é da natureza do relacionamento. g um fenômeno nao 

substancial que nao é localizado nem no 'tempo nem no espaço". 

(1986, p. 100). E um processo relacional. Quando cessa o rela

cionamento, para onde foi a diferença? "A diferença é tornada a 

leatóriae desaparece irreversivelmente ( ... )" - diz Bateson " 

"Em outro sentido, a diferença permanence como uma idéia ( ... )" 

(1986, p. 107). 

Assim, somente a partir do relacionamento pode SUE 

gir a informação. E esta é a base do conhecimento. tiA -arvore 

também é capaz de receber determinados tipos de informações.Ela 

também pode diferençar 'molhadol' de 'seco 1'11. (1986, p. 105). Os 

seres vivos, portanto, comunicam entre si e com o meio através 

de trocas de informações. Dito de outra forma, a troca de in

formações é comunicação. 

Este conceito torna-se indispensável quando se tr~ 

ta de estudar a interdependência entre o indivíduo e o ambien

te, assinalam Watzlawick e colaboradores. A relação é, pois, o 

elemento essecial da comunicação. Estas considerações explici

tam também o Critério 1, >o qual nos diz que mente ou processos 
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mentais sao os sistemas cujas múltiplas partes interagem. 

Por mui to tempo, a ciência foi dominada por teorias 

monádicas ou lineares, que não levam em conta as relações en-

tre as partes de um sistema muito mais vasto. Não existem pro

priedades ou funções estáticas e isoladas. 

"Assim, o observador do comportamento humano 
passa de um estudo inferencial da mente para 
o estudo das manifestações observáveis da re 
lação. O veículo dessas manifestações é comu 
nicação". (Watzlawick., Beavin e Jackson 
1973, p. 18) 

... 
A concepçao substancialista e, desta maneira, subs 

tituída pela relacional, pela concepção de processos interaci~ 

nais. "Não existe um eu substancializado, mas um sistema rela-

cional que pode levar ã modificação pela criação de padrões 

mais adequados ao momento presente da pessoa". LSigelmann 

1986, p. 183). 

O Critério 3 refere-se i desigualdade entre dife -
, 

rença e energia. 

"Quando um homem chuta uma pedra, ele fornece 
energia ã pedra e ela se move determinada p~ 
10 montante de energia transferida, pelo fOE 
mato e peso da pedra e pela natureza da su
perfície em que ela rola. Quando chuta um ca 
chorro. entretanto, ele poderá saltar e mor~ 
dê-lo. O cão recebe a energia para sua rea -
ção de seu próprio metabolismo e não do chu
te. Portanto, no caso, o que é transferido 
não é energia, mas informasaoTI. (O grifo e 
nosso.) (WatzlawlCK. et alil~ 73, p. 25-6). 

A energia (para a reação) encontra-se disponível ag 

tes da ocorrência do evento. Para ratificar esta idéia,Bateson 
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lembra que os eventos que nao existem nao contribuem com ener

gia, no entanto, eles podem disparar uma reação. Como, por e

xemplo, uma carta que não chega ou a comida que um animal nao 

recebe, o que o tornará mais ativo ao procurar alimento. Impa~ 

to e força são fenômenos do mundo dos não viventes (dos even

tos materiais). Quando se trata de m~ntes, o que desencadeia 

a ação é a diferença. que não é energia. 

Sem informação, nada existe. 

"Eu colocaria que diferenças lat~nte~, isto 
é, aquelas que por qualquer razao nao formam 
uma diferença, não são informação" (Béiteson, 
1986, p. 105). 

Noutro ponto, o autor declara que "As mensagens cessam de ser 

mensagens se ninguém pode lê-las. " Cp. 108). 

Esta mudança conceitual na filosofia da ciência de 

energia para informação foi de importância fundamental no co-

nhecimento e compreensao do homem, conforme Watzlawick e cola

boradores. A este tópico voltaremos mais adiante. 

Outros conceitos essenciais na teoria da comunica-

çao sao contexto e significado. "Sem contexto, palavras e a

ções não têm qualquer significado". Mais adiante, o autor pro~ 

segue "C ... } toda comunicação necessita de um contexo". (Bate-

son, 1986, p. 251. Para produzir informação - novidades de di-

ferença - necessita-se de um contexto, onde são "lidas" as men 

sagens. I! o contexto que determina o significado destas. "As 

formas dos animais e das plantas são transformações de mensa -
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1986, p. 2s). Comunicar é criar contextos. 
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A noçao de relação evidencia-se num dos processos 

mais importantes e, ao mesmo tempo, não totalmente conhecido 

- o processo de percepçao. 

"A percepção opera somente encima da diferen
ça. Todo receóimento de informação é necessa 
riamente o recebimento de informações de di~ 
ferença, e toda percepção da diferença está 
limitada pela entrada. Diferenças muito le
ves ou muito vagarosamente apresentadas nao 
são perceptíveis. Essas não são alimento pa
ra a percepção". CBateson, 1986, p. 35) 

Não sao as regularidades que se percebem, mas as 

mudanças. O inalterável é imperceptível. Nossos órgãos senso

riais estão em constante recepção de estímulos, que correspon

dem a "contornos no mundo visível. Nós arrancamos as distin 

çoes. Aquelas distinções que não são retiradas não existem" 

Cp. 105). Aquilo que não percebemos fica perdido para sempre 

no meio exterior. Não passa a fazer parte do nosso conhecimen-

to. "As pesquisas sensoriais e cerebrais provaram, de maneira 

contundente, que só podem ser percebidas relações e padrões de 

relações e que estas constituem a essência da experiência" 

(~atzlawick et alii, 1973, p. 24). Considera-se, assim, o pro

cesso perceptivo como resultado de informações de diferenças. 
"Aquilo a que o receptor (isto é. um órgão sensorial terminal) 

reage é uma di6enen~a ou mudanç~'. (Bateson, 1986, p. 104) O 

autor prossegue: "( ... ) os órgãos sensoriais terminais são aná 

logos a interruptores. Eles devem ser 'ligados' num finico mo

mento por um estímulo externo. Esse único momento é a produção 
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de um único impulso no nervo aferente."CSateson, 1986, p. 118). 

Entretanto, somos totalmente inconscientes de nos~ 

sos processos perceptivos. "Os processos de percepção sao ina

cessíveis; somente os produtos são conscientes ( ... )" - afirma 

o autor à página 38 de Mente e Natureza. "( •.. ) O mecanismo da 

formação de imagens permanece quase totalmente misterioso". (Ba 

teson, 1986, p. 43) Voltaremos a esta idéia logo adiante. 

No Critério 5, lemos que "0.5 efeitos da diferença 

devem ser encarados como transformações (ou versões codifica -

das) de eventos que os precederam". Isto quer dizer que entre 

a mudança (ou diferença) a que os receptores reagem e o proce! 

so final de formação das imagens (percepção) ocorre um proces-

so de codificação. A idéia que se forma na mente, que é o efei -
to da .diferença .retirada .~o ~eio .exterio:r.' não é mais o obj eto 

percebido, a causa, mas uma transformaçãQ (ou versão codifica

da) deste. Há uma transposição de uma forma de linguagem para 

outra. A idéia do objeto não é, pois, o objeto em si. Na mente 

só há imagens, idéias. A maioria das pessoas, como mu~tos teó

ricos, ainda hoje em dia, tam certeza de que vaem aquilo para 

o qual olham. Entretanto, o que percebemos e descrevemos do 

mundo exterior não é mais do que a nossa 'interpretação deste 

mundo. Não existe uma correspondência precisa entre nossa des

crição e o que descrevemos. "Toda experiência é subjetiva ( ... ) 
- .. 

nossos cérebros fabricam as imagens que pensamos perceber". (B~ 

teson, 1986, p. 37). A única "verdade" que temos são as nossas 

imagens mentais. Com elas lidamos e através delas nos relacio-
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namos com o meio e com os outros. "Os objetos sao assim minha 

criação, e minha experiência com eles ê subjetiva e nao objeti 

va". CBateson, 19.86, p. 37} 

O autor faz uma ressalva, em Mente ~ Natureza, com 

relação i ji citada inconsciência dos processos perceptivos. 

"( ... ) talvez seja uma boa coisa não conhecer 
mos demais sobre o trabalho de cria~ão de i~ 
magens de percepção. Na nossa ignorancia des 
se processo, estamos livres para acredi tar no 
que nossos sentidos nos dizem. Duvidar conti 
nuamente das evidências das informações dos 
sentidos seria inconveniente". (1986, p. 44) 

Bateson baseou-seno princípio de Alfred Korzybski 

de que o mapa não ê o te~~~tõ~~o, ao afirmar que os conteúdos 

de nossa mente são representações do mundo físico, assim como 

o mapa representa, mas não ê o territ5rio. Assim sendo, existe 

sempre uma relação parcialmente previsível entre o objeto ea 

idéia, mas nunca direta ou simples. "Korzybski estava tent~ndo 

persuadir as pessoas a disciplinarem sua maneira de pensar". (Ba 
I 

teson, 1986, p. 119). Entre a mensagem e o referente existe, en 

tão, uma relação de representação. As mensagens classificam 

umas is outras dentro de seu contexto. B,ateson estabelece uma 

diferenciação potencial entre ação no contexto e açao ou com

portamento que define o contexto ou o faz inteligível. E desta 

forma que desenvolve a questão, em Mente ~ Natureza: 

"ConseqUentemente, se B vai lidar com a indi
cação de A, ê absolutamente necessirio que B 
saiba qual é o significado dessas indicações. 
Assim, vem i tona outra classe de informação 
que B deveri assimilar, que instruiri Bares 
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peito da codificação das mensagens ou codifi 
cações vindas de A. As mensagens dessa c1as~ 
se dirão respeito, não a A ou a B, mas à co
dificação das mensagens. ( ... ) Eu as denomi
narei metamen..6agen.6". (1986, p. 124). 

Qualquer comunicação implica um compromisso e, por 

tanto, define a relação. Isto quer dizer que uma comunicação 

não só transmite informação mas, ao mesmo tempo, impõe um com-

portamento. Segundo Bateson, essas duas operações acabaram sen 

do conhecidas como os aspectos de relato e de ordem respectiva 

mente. 

o aspecto relato transmite informação. 13 "sinônimo, 

na comunicação humana, do conte6do da mensagem", conforme 

Watzlawick e colaboradores. O aspecto ordem "refere-se à espé-

-cie de mensagem e como deve ser considerada C ... ) refere~se as 

relações entre os comunicantes" . (Watzlawick et alii, 1973, p. 

48). "Toda comunicação tem um aspecto de conteúdo e um aspecto 

de relação tais que o segundo classifica o primeiro e é,por

tanto, uma metacomunicação".C*) Este é um dos axiomas metacomu 

nicacionais postulados por Watzlawick e colaboradores. Quando 

falamos a respeito da comunicação estamos metacomunicando. Is

to pode se dar por palavras, gestos, entonação da voz, ou seja, 

por vários canais. Quando dizemos: - Eu não estou mais brincan 

do. Agora é sério - determinamos como o interlocutor deve nos 

ouvir. O significado de um determinado tipo de ação ou de som 

(*)0 aspecto pragmatico, geral, da teoria de comunicação huma-
na sera chamado de comunicação. Uma unidade comunicacional 
isolada sera chamada de mensagem ou, quando não houver pos
sibilidade de confusão, de comunicação. A uma série de men
sagens entre pessoas se chamara interação. (A distinção se
gue o que foi exposto por Watzlwisck et alii, 1973, p. 46). • 
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muda de acordo com o contexto e muda também de acordo com a aI 

teração do estado do relacionamento entre A e B. A metamensa -

gem classifica as mensagens que ocorrem dentro de seu contexto 

devido ã existência de diferentes tipos lógicos. 

Aqui, a teoria de Bateson se articula com o traba-

lho de Bertrand Russell e Whitehead - Principia Mathematica,pu 

blicado em 1910. Os dois autores se preocupavam em estudar e 

preservar a lógica na apresentação matemática. Russell apreseg 

tou uma solução para os paradoxos lógico~ à qual deu o nome de 

teol'Lia do.6 t-LpO.6 lõg-Lc.o.6, mostrando a descontinuidade entre uma 

classe e seus membros. As classes nao sao membros de si 
.... 

pro-

prias. Se tomarmos todos os seres humanos do mundo, a classe to 
- .... tal deles nao e, por sua vez, um ser humano. A classe dos obje 

tos envolve maior nível de abstração, portanto, o termo usado 

para definir uma classe não pode pertencer à mesma classe dos 

objetos que define. O princípio fundamental da teoria dos ti

pos lógicos é que "qualquer expressão que contém uma variável 

aparente é de tipo mais elevado que aquela variável" (Mora 

1958, p. 1332). Hã um número infinito de níveis de tipos lógi-

COSo A existência de múltiplos tipos de classes é essencial -a 

comunicação humana. Bateson afirma que a confusão entre os ní

veis de classificação é característica do processo mental. b co 

mum a quebra de descontinuidade na comunicação cotidiana. Ele 

parece ter sido o primeiro a chamar a atenção para a importân-

cia da teoria dos tipos lógicos para a psiquiatria, segundo 

Szasz citado por Watzlwick (1977). A possibilidade de distor -

çao dos tipos se, por um lado, possibilita a existência do hu-
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mor,da fantasia, da metáfora, do jogo, possibilita também a 

ocorrência de incongruências na comunicação, quando a distorção 

não ê intencional. Bateson assinala que "Whitehead certamente 

sabia que os seres humanos podiam ser entretidos e que o humor 

podia ser gerado manejando os tipos" (1986, p. 125). 

Reportando-nos a parágrafos anteriores e resumindo 

as idéias apresentadas até aqui: 

A metamensagem é de tipo l6gico mais elevado~ que 

a mensagem, assim como o nome (a idéia) não é a coisa denomina 

da (o objeto). O mapa não é o territ6rio, mas é de tipo l6gico 

mais elevado. Entre todos estes casos existe uma relação de r~ 

presentação ou, usando termos preferidos por Bateson, transfor 

mação ou codificação. Isto é possível devido à variedade de ti 

pos 16gicos. Umas mensagens, assim, classificam as outras, es

tão entre si 'relacionadas. (Ver Cri tério 6, à p. 24) 

"( ..• ) a decodificação da mensagem exige, evi 
dentemente, uma ordem de tipo l6gico supe~ 
rior ao da mensagem emitida, urna vez que con 
grega sinais contextuais de complexidade co~ 
siderável, os quais variam com a :capacidade 
perceptiva de cada pessoa" (Sigelmann,citan
do Bateson, 1986, p. 181). 

A identificação do contexto em que se dá a mensagem 

é importante. Qualquer distorção gera distúrbios na comunica -

ção. O manejo dos diversos níveis comunicacionais, a capacida

de de metacomunicar, ou seja, decodificar a mensagem, situá~la 

em seu contexto é sinal da comunicação bem sucedida. Os níveis 

l6gicos são descontínuos. Quando ocorre uma quebra da desconti 
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nuidade e o individuo nao consegue metacomunicar, esti inseri

do numa si tuação descri ta por Bateson como de dupio-v{nculo. Ele 

próprio assinala, como se segue: 

"Se em dado momento, a relação se torna diver 
tida, isso alterari o significado de muitos 
sinais. Foi a verificação de que isso era ver 
dadeiro tanto para o mundo animal como para 
o humano que levou-me à pesquisa que gerou a 
assim chamada teoria do duplo-vlhculo da es
quizofrenia" C: •• ) (Bateson, 86 p. 124). 

Foi a partir de seus estudos .de campo na Sociedade 

Iatmul, na Nova Guiné, na década de 30, que Bateson lançou as 

bases de sua teoria do duplo-vinculo (double-bind theony) bem 

como de toda sua epistemologia. Observando ~s virias relações 

entre grupos e entre virios tipos de parentes, deu a estas tro 

cas o nome de cismogenese e definiu-a como "um processo de di-

ferenciação nas normas de comportamento individual resultante 

da interação cumulativa entre individuos·'. (1978, p.46) Bateson to 

mou como ponto de partida a tipologia de Ruth Benedict. Entre

tanto, logo se afastou desta na direção do estudo dos proces-
i 

sos, do que ocorria entre as pessoas, de como o comportamento 

dos homens poderia promover e determinar o das mulheresevice-

versa. 

Hi uma circularidade nos padrões de comunicação. 

"( .•. ) ambas as pessoas A e B pretendem estar 
apenas reagindo ao comportamento do parceiro, 
sem se aperceberem de que, por seu turno, in 
fluenciam também o parceiro pela sua reaçãoTI

• 

(Watzlawick et alii, 1973, p. 42) 
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Como assinalamos, anteriormente, neste trabalho, a 

mudança conceitual de energia para informação causou grande im 

pacto sobre o conhecimento do homem, ampliaremos, neste ponto, 

o assunto. Em Watzlawick e colaboradores, lemos o trecho a se-

guir: 
liA compreensão de que a informação a respeito 

de um efeito, se for adequadamente retroali
mentada ao 6rgão motor, garantiri a estabili 
dade deste e a sua adaptação à mudança ambi~ 
ental, não s6 abriu as portas para a constru 
ção de miquinas de ordem superior ( ... ) e le 
vou à postulação da cibern~tica como uma no~ 
va epis temologia, mas tamb~m proporcionou vis
lumbres completamente ~ovos do funcionamento 
de sistemas de interação muito complexos na 
biologia, psicologia, sociologia, eco~omia e 
outros domínios". (1973, p. 26) 

Assim, as comunicaç5es entre os indivíduos tendem 

a autocorrigir-se. Os sistemas que são chamados de mentes sao 

autocorretivos. A este processo chamou-se retroalimentação 

Cáeedbac.k.l. 

"Os sistemas interpessoais ( ... ) podem ser en 
carados como circuitos de retroalimentação ~ 
dado que o comportamento de cada pessoa afe
ta e e afetado pelq comportamento de cada uma 
das outras pessoas" (Watzlwick et alii, 1973, 
p. 28). 

A informação volta pois à sua fonte, funcionando em 

cadeias de causalidade círcular. (Ver crit~rio 4, à p. 24). Na 

troca de mensagens - interação - os indivíduos emitem uma se

qUência de comunicações. Torna-se difícil pontuar esta s~rie de 

eventos, pois cada participante da relação a . p.ercebe de uma ma 

neira, não raro, discordando um do outro. O seguinte 

esclarece: 

exemplo 
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A reclama que B deixa tudo por sua conta, nao quer 

e nao sabe fazer nada direito, nem quer aprender. 

B reclama que A nao o deixa fazer nada, critica-o 

por tudo e faz do jeito que quer. 

Conclusão: A faz tudo porque B nada faz; B na.da faz 

porque A faz tudo. 

Podemos imaginar o seguinte diilogo entre os dois: 

A- Eu tenho sempre que fazer tudo. Você não faz nada. 

B- Eu não posso fazer nada. Você não deixa. 

A percebe apenas sua reaçao a B, mas não o seu com-

portamento determinando o de B. Este, por sua vez, também 
... 

so 

se vê reagindo a A, mas nao se reconhece provocando a reação de 

A. Cada parte considera que a outra distorce a realidade. 

":s muitas vezes difícil acreditar que os dois 
indivfduos pudessem ter opiniões tão diver -
~entes sobre tantos elementos de uma experi
encia conjunta. No entanto, o problema resi
de, primordialmente, numa irea ji freqUente
mente mencionada: a incapacidade de ambos pa 
ra metacomunicarem sobre os padrões respecti 
vos de sua' interação". (Watzlaivick et alii ~ 
1973, p. 53). 

A situação pode prosseguir (ui .ü/.6-i.nLtum. "Até que 

a própria comunicação se converta no sujeito da comunicação 

até que os -sujeitos estejam aptos a metacomunicarem". (Watzla-

wick et aliiJ 1973, p.86).O dilema é que os parceiros sempre acham 

que a série tem um princípio e um fim. E este é o erro. Este 
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fenômeno foi chamado por Whorf, Bateson e Jackson de pontuação 

da seqUência de eventos, conforme Watzlawick e colaboradores. 

Bateson verificou, na Sociedade Iatmul, normas nas 

relações de uns aos outros e certas mudanças penOdicas nas re

lações que não encontram razão fora do grupo ou dentro de cada 

sujeito, mas na relação. As trocas entre os indivíduos só se 

explicam dentro do próprio sistema. "( ... ) devemos considerar 

as relações entre dois indivíduos como suscetíveis de altera

ção, de tempos em tempos, mesmo sem qualquer perturbação de or 

dem extern~I(Watzlawick,citando Bateson, 1973, p. 62). 

Sigelmann, a este respeito, assinala: "A relação pre 

cede as coisas e as pessoas. A relação não é lnterna às pessoas", 

(Cf. Bateson, 1986, p. 180). Por isso não há sentido em se fa

lar, por exemplo, em agressividade, sem procurar suas origens 

no que acontece entre as pessoas. As mudanças em A ou B corres 

pondem à interdependência da relação. Qualquer comportamento 

que se queira compreender deve ser visto não como urna tendên

cia,' um princípio ou um instinto, mas um padrão especial de inte

raçao. 

Bateson classificou o processo de cismogênese em 

dois grandes gêneros: o simétrico e o complementar. O padrão ci~ 

mogênico simétrico denomina formas de interação que possam ser 

descritas em termos de competição, rivalidade, mútua emulação 

e assim por diante. Aquelas nas quais a ação de A estimula B a 

uma reação do mesmo tipo, que, por sua vez, estimula A a poste

riores ações similares e assim por diante. Por exemplo, o auto-
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ritarismo de A estimula B a também agir autoritariamente e vi

ce-versa. O termo-complement~~ é aplicado por Bateson a açoes 

de A e B diferentes, mas mutuamente relacionadas. Por exemplo: 

dominação-submissão. Assim, os padrões cismogênkos de interre-

lacionamento foram classificados conforme a direção da relação 

no sentido da igualdade ou da desigualdade. Atualmente são ci-

tados apenas como interação simétrica e complementar. "A inte

raçao simétrica é caracterizada pela igualdade e minimização da 

diferença; a interação complementar baseia-se na maximalização 

da diferença". CWatzlawick et alii, 1973, p. 63) 

A seguir, Bateson passou a relacionar os processos 

denominados, ou seja, o que poderia ser gerado pela interação 

entre processos simétricos e complementares. "Todas as permu -

tas comunicacionais ou são simétricas ou complementares, segun 

do se baseiem na igualdade ou na diferença". Este é outro axio 

ma de Watzlawick e colaboradores Cp. 64). Essas trocas ocorrem 

sempre dentro de um contexto que é partilhado (aprendido)pe-

los sujeitos que dele fazem parte, nele se relacionam e se com 

portam. A este contexto Bateson deu o nome de lea~nlng ~y~tem. 

A compreensão do comportamento através do relacionamento intr~ 

duz um novo tipo lógico de aprendizagem, que Bateson chamou de 

dêutero-aprendizagem ou aprendizagem II. Estamos acostumados a 

pensar no aprendizado como uma atividade de duas unidades: um 

ensina e o outro aprende. 

"Esse modelo linear, entretanto, tornou-se ob 
soleto quando aprendemos a respeito dos cir~ 
cuitos de interação da cibernética. A unida
de mínima de interação contém três componen
tes". (Bateson, 1986, p. 142) 
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A reaçao do aluno reforça o estímulo dado pelo professor e as

sim por diante. O advento da cibernética acrescentou novo en

tendimento do funcionamento de sistemas de interação muito com 

plexos, conforme já nos referimos anteriormente. 

Trata-se nao de categorias de comportamento,mas de 

categorias de organização contextual de comportamento, que são 

objeto dadêutero-aprendizagem. Distingue-se da proto-aprendi

zagem que lida com o fato ou ação. A dêutero-aprendizageméuma 

aprendizagem de contexto, inserindo-se ntim tipo l6gico mais e-

levado de aprendizado. 

Para descrever qualquer tipo de caráter - cor~os~ 

agressivo, dominante, dependente, impacie.nte etc. - a forma co!. 

reta é descrever um contexto formal de aprendizagem no qual a

quele particular componente de caráter poderia ser aprendido. 

Para Bateson, a aprendizagem, assim como o mundo da 

criatividade, da arte e da evolução alimentam-se do acaso. Sem 

o aleat6rio não podem haver coisas novas, afirma o autor. "A 

essência do aprendizado e da evolução é a exploração e a mudan 

ça" (1986, p. 55). A seguir, encontramos: 

"Na transmissão da cultura humana, as pessoas 
sempre tentam repetir, transmitir para a ge
ração seguinte as habilidades e valores dos 
pais; a tentativa, entretanto, sempre e ine
vitavelmente fracassa porque a transmissão 
funciona em re lação ao aprendi zado, não em re 
lação ao DNA" (1986, p. 55). 
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Não se transmitem, portanto. estruturas fixas, mas 

sempre em mutação. O que os pais (ou professores) têm foi a-

prendido por eles. Ao transmitir informações, criam-se novas i~ 

formações, constituindo-se em nova aprendizagem diferente do 

que foi transmitido. 

Bateson lamenta que as crianças no colégio 

Continua o autor: 

"são ensinadas em uma tenra idade que a manei 
ra de se definir uma coisa é pelo que ela s~ 
postamente é em si mesm~~ e não através d~ 
sua relação com outras coisas". (1986, p. 25) 

"Um verbo tem uma certa relação com um nome , 
seu sujeito e assim por diante. A relação po 
deria ser usada como base para definição e 
qualquer criança poderia então ver que exis
te alguma coisa errada com a frase lir é um 
verbo'" (Bateson, 1986, p. 25) 

A dêutero-aprendizagem é uma aprendizagem de con-

texto. Em 1942, isto estava claro para Bateson, mas ele confe~ 

sa que levou quatorze anos para fazer a pergunta contrária: "O 

que acontece quando a dêutero-aprendizagem (aprendizagem 11) é 

rompida?". (1978, p. 48). A resposta seria a teoria ,ç!gduplo-vinculo. 

Em 1956, tal conceito começava a tomar corpo,atra

vés da observação empírica de mães e seus filhos esquizofrêni-

coso Em seu trabalho publicado neste ano, Gregory Bateson, Don 

Jackson, Jay Haley e John Weakland apresentam as bases de seu 

concei to de duplo-vínculo, em "Toward a Theory of Schizophrenics". 

Entretanto, o núcleo dos trabalhos dos autores era um enfoque 

comunicacional geral de uma ampla variedade de condutas huma-
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nas e animais, incluída a esquizo~renia como um caso destacado. 

Dentro deste marco de referência mais geral é que se pode con

siderar convenientemente o conceito de duplo-vínculo, esclare

cem os autores em trabalho de 1962 (~ota sobre o duplo-víncu -

10"). A atividade das pessoas (ou de outros organismos) será uma 

resposta a comunicações o-bserváveis de outros e será, por sua 

vez, comunicativa. Não existem mensagens isoladas, mas sempre 

em comunicação com duas ou mais mensagens relacionadas entre 

si, em diferentes planos e transmitidas por diferentes canais: 

voz, tom, movimento, contexto etc. Estas mensagens podem ser 

incongruentes e exercer influências diferentes e contraditá 

rias. As mensagens estão sempre relacionadas a outras porque 

existem diferentes níveis de comunicação, ou seja, as mensagens 

e metamensagens pertencem a distintos tipos l6gicos, que estão 

em hierarquia. Quando esta é rompida, produzem-se, paradoxos. 

A teoria do duplo-vínculo é baseada na teoria dos 

tipos lógicos de Russell e Whitehead e a hipótese formulada pe 

los autores é de que "se produzirá uma ruptura na capacidade de 

um indivíduo para discriminar entre Tipos Lógicos, cada vez 

que se produza uma situação de duplo-vínculo" C 1977, p. 60). 

Em seu trabalho de 1956, "Toward a Theory of 

Szhizophrenics", os autores definem seu conceito, tal como o 

traduzimos_ da edição em espanhol: '~acia una Teoria de la 

Esquizofrenia". (1977, p. 60). 
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"As Características gerais desta situação sao as 

seguintes: 

1- Quando o indivíduo está envo1vidó numa relação 

intensa, isto é, urna relação em que sente que tem importância 

vital que discrimine com exatidão que tipo de mensagem se está 

comunicando, de modo que possa responder na forma adequada. 

2- O indivíduo se encontra em urna si tuação em que a 

outra pessoa da relação expressa duas ordens de mensagem e urna 

delas nega a outra. 

3- O indivíduo nao pode comentar as mensagens ex-

pressadas para corrigir sua discriminação da ordem de mensa-

gens a que deve responder, isto é, não pode haver urna observa

ção metacomunicativa". 

o duplo-vínculo nao é uma simples relação unilate

ral, mas sim uma interação em que todas as partes tendem a com 

partilhar importantes semelhanças de conduta, em relações que 

podem persistir ao longo do tempo. fl um verdadeiro paradoxo. 

Os efei tos do paradoxo na interação humana foram de~ 

critos, pela primeira vez. por Bateson. Jackson, Haley 

Weakland no artigo já citado. de 1956. 

e 

Reportando-nos ãs características gerais do duplo

vínculo. anteriormente relacionadas, vemos como o indivíduo en

contra-se numa situação em que faça o que fizer não pode ga

nhar. Embora preocupados com o estudo da esquizofrenia. os au-
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tores assinalam que o duplo-vínculo também ocorre em relações 

normais. "Quando uma pessoa se encontra numa situação de dup10-

vínculo, responderá de modo defensivo, de uma forma similar -a 

do esquizofrênico". (Bateson et a1ii, 1977, p. 60) 

Watzlawick e colaboradores apresentam três tipos de 

paradoxos, sendo que os de maior interesse, no caso, são os pa 

radoxos pragmáticos, ou mais especificamente, as injunções pa-

radoxais (duplo-vínculo). 

Seria interessante citarmos alguns exemplos, como o 

da exigência de um comportamento espontâneo, o que por si sójá 

é um paradoxo. O protótipo desta mensagem é, portanto: ."Seja 

espontâneo". 

"Qualquer pessoa que se defronte com essa in
timação fica numa posição insustentâvel, vis 
to que, para obedecer, teria de ser espontâ~ 
neo dentro de um quadro de submissão, de 
não-espontaneidade". (Watzlawick et alii 
1973, p. 180) 

Outro exemplo de vinculação paradoxal encontramos 

no seguinte relato: 

"Na opinião da mãe, quando a filha diz nao, 
isso significa que, realmente, ela quer vir, 
porque a mãe sabe melhor do que ela o que a
contece na mente confusa da filha; mas o que 
aconteceria se a filha dissesse ~im? Um ~lm 
nao significa ~im; apenas sign~fica que a fi 
lha nunca tem a coragem necessaria para di
zer não". CWatzlawick et alii, 1973,p. 190) 

A ilusão das alternativas mostra-nos mais uma si-

tuação paradoxal, transmitida por Watzlawick, de Greenburg 



44 

("How to be a Jewish Mother") 

"Dê a seu filho Màrvin duas camisas esporti -
vas de presente. 

A primeira vez que ele vista uma delas, enca 
re-o tristemente e diga. em seu Tom Básico de 
Voz: 

- O quê, nao gostaste da outra?" 

A existência das situações paradoxais evidencia 

que a lógica não é um modelo adequado do processo mental. 

"A lógica não pode simular todos os passos de 
um processo mental porque ela opera em termos 
causais, portanto lineares e temporais, en
quanto o processo mental ~ atemporal, poden
do conviver com os paradoxos e com a varieda 
de da ocorrência simultânea dos eventos". -
(Sigelmann, 1986, p. 186) 

Na comunicação, a solução dos paradoxos reporta-se 

à teoria dos tipos lógicos. As mensagens estão relacionadas,p~ 

dem ser simultâneas, mas elas pertencem a diferentes níveis na 

hiearquia dos tipos e é possível, em situações normais, metaco 

municar. Para Bateson, a Psicologia Social é o estudo das rea

çoes dos indivíduos às reações de outros indivíduos. Onde come 

ça e onde termina a cadeia de influência? Quem determina o com 

portamento de quem? 

180) 

Segundo Jay Haley citado por Sigelmann (1986, p. 

"uma relação define-se como um sistema de co
municações circulares, no qual os membros d~ 
cidem conjuntamente que tipo de conduta pre
valecerá entre eles. Decidem por acordo mú-
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tuo, atrav~s de ações e reações, o que esti 
incluído e o queesti excluído da relação". 

Atrav~s desta influência reciproca, os indivíduos confirmam ou 

desconfirmam sua definição do eu e do outro. 

"Como ji vimos, as pessoas, no nível de rela
ção, não comunicam sobre fatos situados fora 
de suas relações mas oferecem-se mutuamente 
definições dessa relação e, por implicação, 
delas próprias". (Watzlawick et alii, 1973, 
p. 76) 

Tomemos como ponto de partida, a metacomunicação de 

P para O. Isto é como eu me vejo em relação com você nesta si-

tuação. 

"Esti na natureza da comunicação humana que e 
xistem três res120stas de O ã autodefinição de 
P e todas as tres são de grande importância 
para a pragmática da comunicação humanal1. 
(Watzlawick et alii, 1973, p. 77) 

O pode confirmar a percepçao de P (confirmação). E~ 

ta possibilidade assegura o desenvolvimento e a estabilidade 

mentais, como assinalam Watzlawick e colaboradores. Uma grande 

parcela de nossas comunicações é dedi~ada a este propósito. 

"( .•• ) uma sociedade pode ser considerada humana na medida em 

que os seus membros se confirmam reciprocamente C ... )" (Buber 

citado por Watzlawick et alii, 1973, p. 78}. 

A segunda resposta possível de O diante da defini

çao de eu de P é a rejeição. Entretanto, por mais penosa que 

seja, a rejeição implica em que O reconhece a existência do 

conceito de eu de P, embora nao o confirme. Hi rejeições que 

podem ser construtivas, na medida em que mostram a P um outro 
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ponto de vista sobre ele próprio, que deve ser considerado. 

A terceira possibilidade, provavelmente a mais im 

portante, tanto do ponto de vista pragmático como psicopatoló

gico, no entender de Watzlawick e colaboradores, é o fenômeno 

da desconfirmação. Neste caso, O não nega o conceito de P, ele 

o ignora. E como se dissesse: Voc~ não existe. 

"C ... ) se a confirmação e r"ejeição do eu do 
outro fossem igualadas~ em lógica formal,aos 
conceitos de verdade e "falsidade, respectiva 
mente, então, a desconfitmação corresponde ~ 
ria ao conceito de indecisão, o qual, como se 
sabe, é de uma diferente ordem logica". 
(Natzlawick et alii, 1973, "p. 79). 

Vimos que a definição de eu de P (l sto é como eu me 

vej o) pode encontrar uma das três respostas poss íveis de O: con 

firmação, rejeição ou desconfirmação. Ã mensagem de P para O , 

segue-se uma mensagem de O para P: Isto é como eu estou vendo 

você. A esta se segue outra mensagem de P para O: Isto é como 

eu vejo que você está me vendo. 

Isto leva a contextos inimagináveis, devido i quan 

tidade de distorções, de incongruências, de má interpretações 

das mensagens. A comunicação humana é vista, desta forma, com 

uma enorme riqueza e complexidade. A melhor maneira de tentar 

entender este emaranhado das relações humanas é observar como 

estas ocorrem. Observar como um age e reage ao outro, determi

nando mutuamente suas condutas e construindo um relacionamento 

(sadio ou patológico); metacomunicando ou aprisionando-se em 

situações paradoxais; percebendo os limites interacionais do 
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eu e do outro ou confundindo-se nestes limites. Retomamos, as

sim, a noção de diferença em Bateson, lembrando que esta ocor

re no relacionamento e somente aí. 

"Com sua característica de nao dimensionalidade,al 

cança os processos mentais e ativa a energia disponível como 

um fen6meno impulsionador do processo de identidade e cresci -

mento": (Sigelmann. 1986, p. 186). a neste encontro de dois se 

res que mutuamente se percebem, que a informação é transmitida. 

Atra~és do relacionamento ocorre pois a comunicação. 

Esta é uma revisão sucinta da teoria da comunica -

çao, baseada em Gregory Bateson, especialmente, e alguns de 

seus seguidores. Procuramos desenvolver os aspectos que consi

deramos mais relevantes para o presente estudo. 
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11 - A PESQUISA 

2.1 - A Metodologia 

Os dados foram obtidos através de observação de cam 

po, em escolas para excepcionais. 

A vantagem deste tipo de observação ~ que os sujei 

tos se encontram em situação natural, no próprio "contexto em 

que realizam suas açoes e desenvolvem seus modos de vida" (Tri 

vi~os, 1987, p. 122). B pois, a nosso ver, o procedimento que 

se apresenta como mais adequado neste caso: um estudo sobre a 

comunicação professora-aluno. 

2.1.1 - Situações de Observação e Relações Observadas 

Os alunos e professoras foram observados em dife -

rentes ambientes e situações, que relacionamos a seguir: 

- nas salas de aula regular; 

- nas salas de pré-oficina e nas de música (As professoras de 

outras áreas específicas. como terapia ocupacional e artes, 

deslocam-se para a sala de aula da turma, onde ocorreu, nes

tes casos, a observação); 
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- no pátio da escola, por ocasião do recreio; 

no refeitório, para a comemoraçao da festa das maes, com a 

presença destas, dos alunos e professoras do turno e da dire 

tora da escola; 

- na sala de música, durante um ensaio para a festa do Natal , 

com todas as crianças e professoras do turno. 

Nas situações observadas, detivemo-nos, preferen -

cia1mente, na relação professora-alunos., mas também foram re

gistradas as comunicações entre as professoras e as dos alunos 

entre si. 

2.1.2 - Aspectos Observados 

Com base no pressuposto de que a relação professo

ra x aluno deficiente mental ê uma relação de infantilização,r~ 

solvemos observar este aspecto, bem como o autoritarismo, pois 

ambos encontram-se interligados. 

- Entendemos por infantilização o resultado do tra 

tamento dado ao aluno deficiente mental. A professora impõe as 

regras, determina o que é certo, como e o que o aluno deve pro

duzir, limitando, assim, suas formas de expressa0. Cria-se uma 

dependência do aluno ã profes?ora, ã qual ele deve obedecer,se 

submeter. 
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- Como autoritarismo entendemos a prática que leva 

ã infantilização. O aluno deficiente mental é constrangido em 

sua livre manifestação. Confunde-se a necessidade de se dar li 

mites com controle. Este ê exercido sobre a criatividade da 

criança, inibindo seu crescimento, impondo-se diretrizes de fo 

ra para dentro. À professora cabem todas as decisões. Ela sabe 

o que ê o certo e impõe esta "verdade" aos alunos, aos quais 

só resta obedecer. 

2.1.3 - Os Grupos Observados 

A pesquisa foi realizada em tr~s escolas que t~m 

por objetivo a educação de indivíduos excepcionais.* 

Uma das escolas, que chamaremos de A, pertence a 

uma instituição pfiblica municipal. As outras duas, que chamar~ 

mos de B e C, a uma mesma associação, que é considerada de uti 

lidade pfiblica. 

Na Escola A - estivemos oito vezes, durante um mes 

e meio. 

Grupos observados. Sete alunos, de onze a treze anos, 

cinco meninos e duas meninas, com a professora regular (Grupo 1) 

e com a professora de música (Grupo 2). 

Na Escola B - fomos tr~s vezes, durante um m~s. Ob 

servamos sete grupos professora-alunos, uma vez cada um. 

(X)p - - o d o 0d or questao et1ca os nomes as escolas foram om1t1 os. 
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Grupos observados. Se~s crianças, quatro meninos 

e duas meninas, com média de idade de quatro anos, com a profe~ 

sora regular (Grupo 3) e com a professora de terapia ocupacio-

nal (Grupo 4). 

- Cinco crianças, meninos e meninas, com idade mé-

dia de seis anos, com a professora regular da turma (Grupo 5). 

- Cinco crianças, de dez a treze anos, tr~s meni-

nas e dpis meninos, com a professora regular (Grupo 6) e a pr.2. 

fessora da pré-oficina (Grupo 7). 

- Três crianças, todas meninas, com média de idade 

de quatro anos, com a professora regular (Grupo 8) e a profes-

sora de artes (Grupo 9). 

Na Escola C - estivemos quatro vezes, durante qua-
~ 

se um mes. 

Grupos observados. Seis alunos, três meninos e três 

meninas, de dez a treze anos, com a professora regular (Gru-

po la) e a da pré-oficina (Grupo 11). 

A formação dos grupos foi a partir da presença da 

professora. As crianças, com exceção do Grupo 5. foram observa 

das na relação com mais de uma professora. constituindo, no ca 

so, novo grupo. As observações ocorreram durante um total de 

quinze visitas às escolas escolhidas, tendo sido vinte e duas 

as situações observadas. Onze professoras e trinta e duas cri

anças sao os sujeitos desta pesquisa. 
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Tabela 1 

Descrição dos grupos de professoras e alunos observados 

I Grupos Observados 

Escolas N9 de 
I 

Profes Grupos Freqüência das 
Alunos - obs.jaulas soras 

a 1 8 
A 7 

b 2 2 

c 3 1 
6 

d 4 1 

5 e 5 1 
B 

f 6 1 
5 

g 7 1 

h 8 1 
3 

1 9 1 

j 10 4 
C 6 

1 11 1 

Total 3 32 11 11 22 

Todos os alunos eram portadores de deficiênciamen 

tal, apresentando alguns mGltipla deficiência ~en~orial e/ou 

motora). As idades variaram de quatro a treze anos. Uns demons 

traram melhor rendimento que outros, mas não levamos isto em 

. consideração, pois não interferiria nos objetivos da pesquisa. 

A Gnica condição necessária foi a de que a criança tivesse po~ 

sibilidades de verbalização e de convivência em grupo. 
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Os grupos escolhidos, portanto, foram os compostos 

por crianças com estas características. 

Na Escola A, houve, no início, pronta aceitação da 

pesquisa, talvez por sermos pessoa conhecida da Dlretora. Esta 

escolheu a turma que deveria ser observada, por ser considera

da a melhor da escola e a respons~vel pela mesma como profis -

sional muito eficiente. 

A professora também acolheu bem a idéia, dispondo

sea colaborar. Com o decorrer das observações, entretanto, pa~ 

sou a mostrar-se contrariada, o que era percebido por sua ex

pressão facial e através de mensagens indiretas nas conversas 

com suas colegas. Começaram a circular pela escola comentirios 

de que os alunos estavam indisciplinados e isto seria devido à 

presença da "visita". 

Nas duas aulas de música, as crianças se comporta

ram diferentemente do que na sala de aula regular, onde suas 

condutas eram mantidas sob o controle da professora. Entretan

to, nessa atividade, apresentavam-se rebeldes, diziam'e faziam 

o que era proíbido pela professora da turma. Esta· aula parecia 

ter para os alunos um efeito catirtico. A responsivel, pareceg 

do não saber como lidar com isto, chamou um dia a colega para 

esclarecer o que estava acontecendo. Nas razoes a que ambas 

chegaram, para justificar este comportamento "indisciplinado" 

dos alunos, estava a presença da "visita". A continuação da 

pesquisa tornou-se, assim, prejudicada. tendo sido suspensa 

por nossa iniciativa. 
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Fomos, então, para a Escola B, onde foram observados 

sete grupos, uma vez cada um. Na ~nica tentativa de voltar ao 

mesmo agrupamento, ficou claro que nao deveríamos, pelo jeito 

contrariado da professora e da supervisora. E~ta chegou a ten-

tar desestimular a continuação da pesquisa, sugerindo outros 

lugares, que seriam mais apropriados, por serem "problemáticos". 

Naquela escola, não haveria, em sua opinião, muito material a 

colher, porque lá as professoras têm tudo (~ic). 

Na Escola C, a aceitação foi melhor. Lá, é desen -

volvido trabalho experimental, buscando a autonomia do aluno. 

Os profissionais que trabalham com a crianç~ são orientados p~ 

la equlpe t~cnica, atrav~s de reuni6es semanais. O grupo docen 

te parece mais habituado a se relacionar com observadores, es

tabelecendo, conseqUentemente, melhor entrosamento. A professo 

ra que foi indicada para observarmos ~ bem conceituada na esc~ 

la e sua turma considerada uma das melhores em desempenho, na

quele turno. 

2.2 - Os Procedimentos 

2.2.1 - Registro dos Dados 

Antes de iniciada a pesquisa, organizamos uma lis

ta de situaç6es que poderiam ocorrer, com base no pressuposto 

de que a relação professora-aluno ~ uma relação autoritária 

que conduz i infamilização do aluno. No entanto, durante as 

primeiras observaç6es, percebemos que este procedimento nos ti 
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rava a atenção do que estava acontecendo. Resolvemos, então 

não seguir nenhum roteiro prévio, mas acompanhar os fatos e re 

gistrá-los por escrito. 

Escolhemos o método de registro por amostragem de 

tempo. (Yer Glat e Kadlec, 1984, p. 951 Durante dez minutos, a 

notávamos todas as comunicações verbais de alunos e professo -

ras, as explicações dos exercícios e as interfer~ncias de den

tro e de fora do grupo. Nos dez minutos subseqUentes, observá-

vamos o grupo, as atividades, as expressões não-verbais, a at-

mosfera da turma, o ambiente, sem o registro escrito imediato. 

Notamos que, desta forma, conseguimos maior amplitude de info!. 

maçoes, pois podiam ser detectadas as comunicações verbais e 

não-verbais. 

o recurso de gravaçao foi utilizado urna vez, tendo 

sido abandonado por haver interferido negativamente na relação 

com a professora, embora esta não tivesse discordado quandopr~ 

viarnente consultada a respeito. 

2.2.2 - Duração das Observações 

- O tempo de observação dependeu da aceitação de

monstrada pelas professoras em relação à pesquisa. Estas foram 

previamente informadas quanto aos nossos objetivos. Entretanto, 

embora concordando verbalmente, algumas delas nos comunicaram 

posteriormente, por meios não verbais, seu desagrado frente -a 

situação. Nestes casos, observamos parte da aula, não retornan 
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do àquele grupo. Desta forma, acreditamos haver atenuado a in

fluência da presença do observador nos dados recolhidos. 

2.2.3 - Entrevistas 

- Além do método de observação natural, foram fei

tas entrevistas com duas professoras. Utilizou-se a entrevista 

aberta. Este procedimento permitiu-nos obter importantes infoI. 

mações sobre como as professoras vêem seu trabalho com os alu-

nos excepcionais. Elas foram solicitadas, a partir de algumas 

perguntas, a falar sobre seus alunos e sua relação com os mes 

mos. Na Análise dos Dados nos referimos a estas situações. 

2.3 - A Categorização dos Dados 

Após as observações, analisando-se o conteúdo das 

comunicações verbais das professoras aos alunos, foram criadas 

dez categorias, relacionadas no Quadro 1. 
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Quadro 1 

Categorias comunicacionais professoras x alunos 

C A T E G O R I A S 

1 Controle da~rofessora quanto ao comportamento (- ) 

2 Controle da professora quanto ao conteúdo (- ) 

3 Controle da professora quanto 
.. 

tarefa c- ) a 

4 Confronto professora x aluho c- ) 
5 Valorização da professora xdesvalorizâção do aluno (- ) 

6 A culpa é do aluno (-) 

7 Cumunicações j)aradoxais (~) 

8 Estímulo 
... 

iniciativa ã produção do aluno (+ ) a e 

9 Respeito 
... 

decisão do aluno (+) a 

10 Comunicações neutras (O) 

As seis primeiras categorias foram consideradas ne 

gativas (~), na relação professora-aluno, pois denotam autorit~ 

rismo e apresentam conteúdo reforçador da infantilização do 

aluno. 

A de número 7 foi considerada positiva e negativa 

C~), pois depende do ,contexto em que foi produzida. 

Duas [8 e 9) foram consideradas como positivas (+)_ 

por denotarem anti-autoritarismo e possuirem conteúdo reforça

dor da verdadeira autonomia do aluno. 

A última (10) contém as comunicações neutras, ou 
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seja, explicações sobre os exercícios, perguntas e respostas s~ 

bre o contefido das disciplinas, informes, recados, pedidos, co 

mentários, sem a conotação de autoritarismo ou anti-autorita -

rismo. 

As categorias, surgidas da análise do conteúdo das 

comunicações verbais das professoras aos alunos, indicam o ti-

po de relação estabelecido entre os sujeitos. Para maior clare 

za, passemos ã definição de cada categoria: 

1- Controle da pr6fe5sora quanto ao comportamento l-) 

Inserem-se aqui as comunicações que implicam em or 

dens dadas pela professora, visando a enquadrar o comportamen

to dos alunos num modelo. 11 ela quem determina como o aluno de

ve se comportar, o qual não participa desta decisão. s6 lhe ca 

be obedecer, caso contrário, sofrerá punição. 

Ex.: "Pode parar o que você ia fazer". 

"N6s vamos ter a liberdade, mas controlada". 
"Quem faz bagunça sai depois". 

o aluno s6 pode desobedecer ao que é estabelecido, 

se a professora permitir e não podem haver abusos desta conces 

sao. 

Ex.: "Prá dentro! Senta todo mundo! 
A gente dá um pouqlilinho e vocês abusam". 
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2- Controle da professora quanto ao conteúdo (-) 

São comunicações cujo conteúdo mostra que a compre 

ensao das situações passa pelo crivo da professora. Ela deter-

mina o que é importante e o que é "bobagem". As suas 

soes e opiniões são as certas. 

conclu-

ra o aluno. 

Ex.: "Esse lápis nao. Tem tanto lápis 
Vamos pintar de cor bonita". 

A professora confirma ou des~onfirma a realidadep~ 

Ex.: "A gente deixa um pouquinho, porque Tia 

Hort~ncia*reconhece que está frio , 

mas voc~s abusam". 

Comentaremos este exemplo, posteriormente. 

3- Controle da professora quanto i tarefa t-) 

Estas comunicações mostram que o aluno deve reali-

zar suas tarefas como, quando e para que a professora deseja. 

Ex.: "Ah, mas vai colorir sim, que este é para 
colorir". 

"Se nao fizer a oração, não tem lanchinho". 

"Eu nao quero (que façam o trabalho) cantando". 

(*)Todos os nomes de alunos e professoras que aparecem 
trabalho são fictícios. Adotamos este criterio para 
var os sujeitos observados. 

neste 
preseE. 
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4- Confronto professora x aluno (-) 

Inserem-se aqui as situações de disputa, nas quais 

a professora sai sempre ganhando. 

Ex.: "Vamos ficar num impasse". 
"Vai ficar comigo at~ calçar o sapato". 

5- Valorização da professora x desvalorização do aluno C-) 

Embora,nas categorias anteriores, esteja implícita 

a valorização da professora e a desvalorização do aluno, nesta 

figuram as comunicações em que esta relação aparece claramente. 

Ex.: "A gente nao está conseguindo ouvir o 
que eu estou dizendo de tanto barulho". 

6- A culpa é do aluno (-) 

Estas comunicações expressam o sentimento de que o 

aluno é o responsável pelos fracassos dele e do grupo. 

Ex.: "Vocês estão conversando demais, demorando 
a fazer os trabalhos, fazendo arruaça. 
Com isto, perdemos a Hist6ria dos três 
Porquinhos". 

Também se incluem aqui aquelas comunicações que 

contêm a idéia de que deu certo porque o aluno seguiu o que a 

professora mandara. 



Ex.: "Quando o aluno fica quieto, ele 
aprende mais". 
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São comunicações que apontam para o conformismo e 

a passividade do aluno. 

7- Comunicações paradoxais (±) 

Este tipo de comunicação mostra as incongruências 

que se pode provocar quando os diversos níveis comunicacionais 

nao são respeitados. 

Já foi esclarecido neste trabalho que a confusão 

entre os níveis de classificação é característica do processo 

mental e que é comum a quebra de descontinuidade na comunica -

ção cotidiana. (Verp.32) 

Esta categoria necessita de sub-categorias, pois 

observamos diferentes tipos de parado~os. Alguns levam a situa 

çoes em que o aluno não tem como metacomunicar, encontrando-se 

confuso em meio a ordens que se 9Põem. Há, entretanto, comuni-

caçoes que podem ser conceituadas como positivas, pois o aluno 

percebe que se trata de brincadeira. O humor. a metáfora, os j~ 

gos sao possíveis pela ocorrência de distorção dos tipos lógi

cos como j á vimos anteriormente. Vol taremos a este assunto mais 

adiante. 
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Sub-categorias 

7.1- As comunicações que vao contra às regras vigentes em sala 

de aula ou às ordens dadas anteriormente pela professora. 

Ex.: "Olha aquele negócio que eu disse de cada 
um fazer o que quiser, sem se incomodar 
com o outro". 

Se o aluno só pode fazer o que a professora quer ou 

permite, ele não pode fazer o que quiser. Então, ele não pode 

obedecer a esta ordem. 

Ex.: "B aquele jeito que você; faz e eu recla 

mo. Agora que estou mandando fazer, vo
cênão quer?". 

7.2- Afirmações que contêm oposição de valores. 

Ex.: "Eu olho o feio e acho que está boni to, 
porque sei que você está com a mão 
machucada". 

O exemplo será esclarecido mais adiante. 

7.3- Comunicações que trazem em seu contefido inversão de pa -

p~is (professora x aluno}. 

Ex.: "Você nao é minha mae, nao pode me bater". 
"Se· você puxar o meu, eu vou puxar o seu". 
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7.4- Comunicações com uso de ironia, jogos de palavras owhumor. 

Ex.: "Hoje está frio, nao é?" 
(A professora brincou com os alunos e, 
ao mesmo tempo, criticou a merendeira 
por servir leite muito quente em ple
no verão). 

"Vamos brindar ao oonito comportamento que 
vocês tiveram durante a entrevista". 

(Os alunos não haviam se comportado cano a 
professora desejava). 

8- Estímulo i iniciativa e i produção do aluno (+) 

Nesta categoria incluem-se. as comunicações de elo

gios da pr~fessora i iniciativa ou i realização dos alunos. 

Ex.: "Marlene, muito bem! Já está lendo 
urna frase inteira!" 

O professor incentiva o aluno a conduzir o proces-

so, a chegar a conclusões. 

Ex.: "Você que sabe. Você que vai pintar. 
Você vai escolher sua cor". 

"Então, o que a gente pode fazer para 
tirar a cola lá de dentro?". 
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9- Respei to ã decisão 'do aluno (+ 1 

o professor acata a decisão do aluno. Incentiva e 

aceita que ele realize as tarefas como achar melhor. 

Ex.: "Bruno, se você nao quiser sentar, 

só nao pode prejudicar o trabalho 
da tia Nilda". 

São situações em que as ordens sao esclarecidas p~ 

ra o aluno. ele pode questioná-las e aju~ar a resolver os pro-

blemas. 

Ex.: "O que você prefere: ficar com calor 
ou com o cabelo voando?" 

"E você? Quer terminar o seu? Você con 

corda ou quer fazer outra coisa?" 

10- Comunicações neutras (O) 

Ex.: "Quando parar a mús ica, voces param -o 
movimento". 

"Amanhã vamos comemorar os aniversários 
do mês". 

"Ponha uma cruz na menina que está de 
frente. Passe uma linha em volta da 
que está de costas. Risque a que está 
de lado". 
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Analisando o conteúdo das comunicações verbais dos 

alunos para as professoras, verificamos a existência de 

categorias: 

Quadro 2 

Categorias comunicacionais alunos x professoras 

, 
C A T E G O R I A S 

1 Submissão (-) 

2 Rebeldia C+) 

duas 

Submissão C-) (Categoria 1) e rebeldia (+) (Ca teg~ 

ria 2). Consideramos a primeira negativa e a segunda, positiva, 

pois esta última pode permitir o questionamento do relaciona

mento professora x aluno, enquanto a liberdade deste questio-

namento não aparece na primeira. 

1- Submissão (-) 

Nesta categoria encontram-se as comunicações que 

. demonstram a internalização por parte do aluno do modelo impos 

to pela professora. 

Ex.: "Vamos ficar quietinhos prá gente 
jogar bola, tia". 
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2- Rebeldia C+) 

Esta categoria contém as comunicações de nao acei

taçio dos padrões impostos. 

Ex.; "Hoje eu nao vou tomar leite". 

Convém esclarecer que as situações de rebeldia por 

parte dos alunos não são positivas a phi.oh.L Elas são assim con 

sideradas por nós, quando podem levar ao questionamento de um~ 

relação autoritária, em que um manda e outro obedece. São sem

pre os alunos considerados como os "mais difíceis" os responsE 

veis por comunicações deste tipo. 

Na análise dos dados (Capítulo 111) estes aspectos 

serao desenvolvidos. 

Cabe, ainda, uma refer~ncia is comunicações entre 

os alunos. Eles falam muito pouco. Em parte por sua deficiên -

cia e em parte por ser a professora a dona da palavra. Embora 

nao tivéssemos tido a preocupação de categorizar estas comuni

cações, - pois o objetivo deste trabalho é analisar a relação 

professora-aluno - existem certos temas (ou finalidades) cara~ 

terísticos. CA ordem abaixo nio tem a ver com a freqUência em 

que foram observadas tais situações). 

- Os alunos se dirigem uns aos outros através de 

xingamentos. Parece ser urna forma indireta de atacar ou pertuE 

bar a professora. 
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- Conversam sobre o que estão fazendo no momento. 

Ex.: "Esse joguinho e bonitinho" 

"Eu tenho oito dominó em casa". 

- Fazem perguntas. 

Ex.: "Quer brincar? 
"Foi tua mãe que comprou?" 

- Estimulam os colegas i submissão. 

Ex.: "A tia Hortência está esperando". 

Ou incentivamã rebeldia: 

Uma das formas é através dos xingamentos. 

- Uma característica de sua comunicação é, ainda, 

a depreciação que os mais capazes fazem dos mais deficientes, 

usando expressões que, provavelmente, ouvem, como: "Ela é malu 

ca". Usam também o riso com a mesma finalidade. 

Foram observadas, ainda, situações de ajuda m6tua, 

como repartir o lanche, por exemplo, bem como nos jogos coleti 

vos. 
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111 - A ANÃLISE DOS DADOS 

Desde as primeiras observaç6es, surgiu um dado que 

tornou conta de toda a cena: o autoritarismo na sala de aula . 

. Dentre as categorias retiradas das comunicaç6es verbais daspr~ 

fessoras aos alunos, predominam em número aquelas de conteúdo 

autoritário, conforme se observa no Quadro 3. 

Quadro 3. 

Freqüência das comunicações professora.x alunos nas 10 categorias 

C A T E GORrAS FreqUência 

1 Controle da professora quanto ao comportamento (-) 53 

2 Controle da professora quanto ao conteúdo (-) 20 

3 Controle da professora quanto à tarefa' C~) 33 

4 Confronto professora x allIDo (-) 3 

5 Valorização da professora x desvalorização do aluno (- ) 4 

6 A culpa é do aluno (-) 7 

7 Comunicações paradoxais (:) 17 

8 Estímulo ã iniciativa e ã produção do aluno (+) 18 

9 Respeito ã decisão do aluno (+) 11 

10 Cornunicaç6es neutras (O) Nao loram 
canputadas 

Comunicaç6es (-) 120 
Total 

Comunicaç6es (+) 27 
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À professora pertence .0 poder de controle do compor 

tamento (Categoria 1), do conteúdo (Categoria 2) e da tarefa 

(Categoria 3) que os alunos devem executar. A maioria das comu 

nicações registradas se situa nestas três categorias, total i -

zando cento e seis. Outras situações negativas, porque indica-

doras de autoritarismo, se inserem nas categorias: confronto 

professora x alunos (Categoria 4), valorização da professora 

x desvalorização do aluno (Categoria 5) e a culpa'~ do aluno 

(~ategoria 6). O somat6rio das categorias (-) ~ cento e vinte. 

As demais categorias (7, 8 e 9) serão analisadas posteriormen-

te, tendo ocorrido, nas observações feitas, em menor 
... 

numero 

que as negativas. 

As comunicações dos alunos às professoras tamb~m 

serao discutidas nesta parte do trabalho. São duas, como vimos, 

as categorias identificadas a partir de suas comunicações: sub 

missão (Categoria 1) e rebeldia (Categoria 2). (Quadro 2) 

Certos aspectos se destacam, nas situações observa 

das, como a exigência do "bom comportamento" dos alunos, que ~ 

o disciplinado, de acordo com as regras que a professora esta

belece. A importância do "bom comportamento" em sua escola foi 

enfatizada por uma das diretoras. Referia-se ao comportamento 

d6cil, que demonstra a aceitação das normas por parte do aluno. 

Alguns exemplos esclarecem o que se trata. 

"Agora que está todo mundo parecendo criança em 

sala de aula, n6s vamos continuar". Dito por uma professora a

p6s ter ficado em silêncio, aguardando a atitude que desejava 
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dos alunos. O padrão ideal de comportamento é colocado em opo

sição ao real. Parecer criança em sala de aula é ficar quieto, 

prestando atenção ao que a professora disser e nao conversar 

com os colegas. O aluno é "adestrado" para não se sujar, nao 

brigar, perturbar o mínimo e nao ser rebelde. 

Após um momento em que esteve ocupada, a professo-

. ra, dirigiu-se ã turma: "Eu estava pensando, escuta: quando a

cabar daqui vou elogiar o silêncio que fizeram. Aí começou o 

sururu. Eu pensei: vou dar uma bronca. Houve um momento em que 

estavam maravilhosos. Eu até estava me sentindo orgulhosa". No 

ta-se o incentivo ã espera silenciosa, ã contenção. A professo 

ra sente-se orgulhosa quando consegue a obediência da turma. 

A situação seguinte mostra, mais uma vez, a neces

sidade de domínio sobre o comportamento dos alunos. 

"Eu tinha dito a vocês semana passada ( ... ) a his

tória do leão e do rato. Nós não fizemos sexta-feira. Não deu 

para contar a historinha. O dia do teatrinho não é hoje. Eu p~ 

di para guardar tudo. Eu pedi para guardar tudo". (Repete mais 

alto. Aqui a professora se interrompe para chamar a atenção de 

um aluno). "Nós não fizemos o teatrinho. Vamos fazer rapidinho. 

Como hoj e não é o dia, em vez de todos fazerem o rato e o leão, 

nós vamos sortear e fazer de uma vez só. Quem for sorteado se

rá o leão, o outro, o rato. Não deu tempo sexta-feira. Hoje 

não é o dia. Vocês estão agitados. A gente tem que se organizar 

para dar tempo. O nome que eu sortear vai ser o leão: Regina. 

Vou sortear o ratinho: José Luis". 
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Come.ça, então, a conta:r a história. "Quem apare-

ceu?" Miguel responde: "O rato Lobo mau". A professora, zanga-

da, o repreende pela fala errada: "Fica quieto! Eu não vou falar 

outra vez. Se eu tiver que falar de novo, você vai sair!" 

... 
Os alunos, apos ouvirem a narraçao, passam a repr~ 

sentar. O menino diz a fala certa que incluía a frase "Ah, dei. 

xa pra lá •.. " A professora não entende e pergunta: "Você quer 

fazer? De má-vontade não precisa". Aqui, vemos um exemplo prá

tico do paradoxo: "Seja espontâneo". O aluno deve realizar a 

tarefa não porque a professora manda, mas ele tem que querer. 

Tem que ser espontâneo dentro de um quadro de submissão, de não 

espontaneidade. 

Os que estavam assistindo fazem barulho. A profes-

sora reclama: "Deixa eu dizer uma coisa? O barulho que voces 

estão fazendo nao se ouve os colegas". Daí compreendemos o se-

guinte: o teatrinho tinha que ser feito, mesmo que fosse "rapi 

dinho". Nada podia acontecer fora do previsto, pois qualquer i~ 

terferência prejudicaria o ritmo da atividade. Dá a impressão 

de que se faz por fazer, mas tem que ser dentro de certos pa

drões comportamentais. A preocupaçao da professora era tanta 

que quando o aluno, que antes, segundo ela, respondera errado, 

diz, então, a fala certa, de acordo com o texto, é advertido 

do mesmo modo, pois não foi entendido. Os que assistiam tinham 

que ter um comportamento calmo, não podendo expressar entusias 

mo com a ação dos colegas. Tudo ê feito de maneira a não inter 

romper o ritmo. Realiza-se a atividade e pronto. Além disto, o 

aluno tem que cumprir a tarefa"de boa vontade;espontaneament~: 
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Neste outro exemplo, além do controle do comporta

mento, observa-se, também, interferência da professora na cri~ 

tividade dos alunos. Foi pedido as crianças que se deitassem 

no chão, ouvindo a música do piano e que se imaginassem num 

jardim. Depois, foi perguntado a cada um como se imaginara nes 

te jardim e quem seria. Miguel diz logo: "Tarzan". A profess~ 

ra retruca: "Ah, não!" O menino, então, corrige: "O dono do 

jardim". Esta resposta foi aceita. 

Como as crianças foram se agitando com a ativida -

de, cada um representando como via o jardim - o que havia si

do pedido que fizessem - a professora, a certa altura, diz, 

zangada: "Vamos acalmar, senão a gente não pode dar a aula, já 

que vocês não podem ficar soltos". Uma situação paradoxal: 

quando o aluno está cumprindo o que foi pedido e se anima com 

a atividade, é punido com uma advertência. O controle deve ser 

constante, pois se soltá-los eles poderão fazer o que querem 

e isto não pode. 

Outro momento observado reforça o que se está dis

cutindo: "Com vocês tem que ser assim. Não adianta, senao vo

cês vão escapulir. Tem que esperar". A professora trancara a 

porta para conter a agitação da turma. 

O comportamento do aluno vai sendo, assim, conduzi 

do para uma única resposta. Leva-se-o a fazer o que a profes

sora quer, que é o que a Escola quer. São incentivadas expre~ 

soes corporais estereotipadas, como: imitar um passarinho,uma 

flor se abrindo, sempre do mesmo jeito~ como se fosse um ca

rimbo. 
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Punições e reforços sao bastante utilizados. Ex. 

"Pode ficar sabendo que também amanhã não vai ao supermercado. 

Se você não faz o que eu peço ... " (Haveria um passeio da tur-

ma ao supermercado, no dia seguinte, mas os alunos se compor

taram mal na aula de música, segundo as professoras). Paga d~ 

pIamente aquele que promete que vai se comportar como a pro -

fessora deseja, mas não consegue, pois fica ratificada para 

esta a necessidade do seu controle. Ex.: "Luis não está tão 

bonito quanto a sua promessa". Neste outro exemp~o, a aluna 

diz que está cansada e não vai mais cortar papel. A professo-

ra responde: "Vai sim, senão vod; nao vai descer" (pa'ra o re-

creio). 

Num momento em que estavam aguardando a hora da 

saída, enquanto recolhiam o material, os alunos começaram a 

cantar, espontaneamente. A professora, então, interrompe: "Va 

mos diminuir um pouquinho a animação". A verdadeira esponta -

neidade é impedida. 

"Que que eu avisei a vocês que nao quero ninguém a 

garrando o outr07" Isto foi dito gritando, durante ~m exercí-

cio em que deveriam parar onde e como estivessem, quando ces-

sasse de tocar a música. Os alunos pareciam com dificuldade 

de coordenar movimento e ausência de movimento. Mostravam mui 

ta necessidade de expansão e de contato uns com os outros e 

logo eram impedidos. Quase não há oportunidade para que ex

pressem sua agressividade. E exigido do aluno controle emoci~ 

nal demasiado e desestimulada a espontaneidade de reações, se 

jam de agressão, de carinho ou de entusiasmo. 
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o excepcional, que já. tem tantos limi tes, é, assim, 

submetido a outros autoritariamente pela prática educacional. 

Ele é levado a se conformar, a não reagir. O objetivo da edu

caça0 de indivíduos excepcionais, como, aliás, a meta de edu

caça0 de qualquer ser humano é promover a autonomia. No entan 

to, o aluno, no caso, é obrigado a agir e reagir dentro de p~ 

drões comportamentais pré-estabelecidos, rígidos. B mais urna 

típica situação de duplo-vínculo. Ser "autônomo" significa se 

submeter, ter "bom comportamento", pois quando a criança mos-
, 

tra urna verdadeira autonomia, ela é punida. caso sua atitude 

nao seja aceita pela professora. Não nos referimos a respos -

tas que impliquem em riscos de qualquer tipo para os alunos, 

mas sim àquelas situações que permitem mais de urna solução. 

Moldam-se os diversos tipos de indivíduos, até to-

dos se inserirem no "modelo imposto". Os mais "rebeldes" sao 

os "alunos-problema", a respeito dos quais as professoras di

zem não saberem o que fazer e se queixam de que eles "dão mui 

ta alteração". são estes que comunicam. sem terem noção, seu 

inconformismo, negando-se a fazerem os exercícios, a tomarem 

o leite. a pedirem desculpas. Criam-se situações de confronto 

quando a professora quer impor sua vontade a um aluno mais 

teimoso. O momento descrito a seguir exemplifica. Um menino 

chamara o outro de burro e a professora exigiu que pedisse 

desculpas ao colega. Ele se recusava e ela insistia. "Vamos 

ficar num impasse" - disse a mesma. A turma aguardava em si

lêncio, alguns atentos e outros alheios à cena. A situação só 

se resolveria com a vitória da professora, o que ocorreu. O 

aluno, constrangido, desculpou-se com o colega. Nas situações 
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observadas, diante de ordens que o aluno resiste a obedecer, 

a professora faz sempre valer sua autoridade. Isto ocorre com 

aqueles "alunos-problema". Estes tentam estabelecer com a pr~ 

fessora, sem o saberem. uma interação simétrica. Arriscaremos 

afirmar que eles disputam o poder na relação, enfrentando as 

situações, nao se submetendo facilmente. A professora, por sua 

vez, reage usando mais auioritarismo. gerando as situações de 

grande algazarra, que uma delas classificou de "sururu". Daí, 

surgem os impasses. Estas reações de rebeldia sempre aplaca -

das, seriam importantes como questionadores do ~tatu~ quo. A 

nosso ver. as ações das professoras geram as reaçoes dos alu

nos, mas elas colocam-se de fora da relação, como se nao ti-

vessem participação na rebeldia imputada unicamente aos alü-

nos por serem "dníce i s . " 

-O controle do conteudo também se evidencia na rela 

çao professora-aluno. A primeira procura "encaixar" o que a 

criança diz num discurso linear, com princípio, meio e fim,a~ 

tes de tentar entender a lógica do aluno, o que ele de fato 

quis expressar. O resultado nem sempre parece ser o que a cri 

ança tentara comunicar, mas ela, geralmente, acaba concordan-

do com a professora. O discurso desta, bem como suas conclu -

sões, é valorizado, dando-se o contrário com o dos alunos. O 

seu raciocínio é direcionado, até chegar ã única possibilida-

de de resposta certa. No entanto, as possibilidades de solu -

çao podem ser inúmeras. Diante do mesmo estímulo, cada indiví 

duo tem a sua interpretação. "Toda experiência é subjetiva" , 

como Bateson afirma. Não existe apenas uma única reação possi 

velo Entretanto, o aluno é treinado a só ver uma coisa e da 
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próxima vez em que a mesma situação ocorrer, ele já saberá a 

resposta. Na verdade, o aluno aprende a reagir a contextos da 

dos, perpetuando as regras de tais contextos, como se na reali 

dade extra-sala de aula, tudo fosse fixo e se enquadrasse nos 

clichês ensinados. 

Exemplificando: Uma menina, a mando da professora, 

procurava numa revista figuras que mostrassem "o que a mamae 

faz em casa". Serviam gravuras de mulheres cozinhando, bordan 

do, cuidando dos filhos ou de obj etos q,ue lembrem a mamãe. A 

professora aponta um anúncio sobre linhas para tricô e crochê, 

e pergunta: "A mamãe faz tricô e crochê?" "Não", responde a 

aluna. A professora continua. "Acho que faz". Entretanto, cor 

rige-se: "Pode ser que a mã'e dela não faça". A menina recorta 

gravuras de comida, mas ê chamada a atenção: "Isto está muito 

grande". Ela encontra, então, a figura de um soldado e a re

corta. no que é, mais uma vez, advertida: - "Isto é bobagem". 

Estava errada, no julgamento da professora, a resposta. Mas 

estaria errada de fato? Teria a men~na não compreendido a or

dem ~ada ou aquele soldado teria alguma relação com o que ela 

procurava? Jamais saberemos, pois esta situação nao se repeti 

rá. Nada foi perguntado ã aluna •.. 

A preocupaçao parece ser, portanto, com os result~ 

dos e nao com o processo de raciocínio que acompanha a reali

zaçao das atividades. Não se investigam, junto com o aluno,os 

caminhos que este percorreu até chegar às suas próprias con

clusões. Quando o pensamento do aluno é direcionado, impede -

se até que ele encontre as suas soluções. A aprendizagem, bem 
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como a criatividade, dependem do acaso. Sem o aleatório nao 

podem haver coisas novas, como Bateson afirma. O aluno apenas 

repete o raciocínio da professora e nada é permitido acrescen 

tar ao processo. Com isto é transmi tido ao aluno o quanto ele 

é incapaz, já que qualquer iniciativa própria é considerada er 

rada ou inadequada. 

Ainda dentro desta categoria. pode-se constatar o 

predomínio das opiniões e conclusões da professora, através 

da seguinte situação. Os alunos se prep.aravam para a aula de 

Educação Física. Foi mandado que tirassem a roupa para trocar 

pela de ginástica. Eles reclamaram do frio e. espontaneamente, 

ensaiaram exercícios de aquecimento, no corredor. Aos poucos, 

foram se animando com a atividade, o que é o objetivo do aqu~ 

cimento. A professora que, até então. não,5;e havLcl- manifesta

do, ordena: "Prá dentro. senta todo mundo! A gente dá um pou

quinho e voc~s aproveitam. A gente deixa um pouquinho porque 

tia Hort~ncia reconhece que está frio, mas voc~s abusam". A 

situação de duplo-vínculo é evidente: qualquer que seja o com 

portamento do aluno ele sempre estará errado. 

Além do controle do comportamento. que está claro 

na situação, aparece o controle do conteúdo. A professora tIre 

conhece que está frio", como se não bastassem as reações dos 

alunos, pulando para se aquecerem. num dia obviamente 

frio. 

muito 

As tarefas também se mostram pré-determinadas, nao 

dependendo da criatividade ou das necessidades das crianças.E 

importante, na quase totalidade dos grupos observados, a pro-
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dução de "trabalhinhos" para expor no quadro-mural da sala de 

aula. Parece ser esta a finalidade dos exercícios. E comum ou 

vir das professoras: - "Agora é hora de trabalhinho". Em ou-

tro momento. "Agora vamos fazer outro trabalhinho. Não acabou 

não. Vai encontrar todos os patinhos e colorir". Os alunos d~ 

vem realizar as atividades como a professora deseja. B dela o 

controle das tarefas. Não podem cantar, nem se levantar ou 

acrescentar algo além do solicitado . 

... 
Miguel, apos ser elogiado por seu trabalho, começa 

a dizer: "Agora vou escrever ... " E é interrompido. "Você faz 

mui tos desenhos nao dá para escrever. Nesta folha não dá mais. 

Vou te dar outra e dividir ao meio. Você faz um desenho aqui 

e a palavra. Aqui desse lado outra". Quando o aluno termina o 

trabalho, a professora diz: "Ah, agora ficou bom. Agora faz 

mais dois. Tem que ser dois só". O menino demonstra não mais 

querer continuar a atividade, mas a professora manda que faça. 

São diversas as situaç6es em que o aluno é obriga-

do a participar de tarefas propostas (~u, melhor, impostas) 

dentro de padrões pré-determinados e inquestionáveis. As cri

anças.lembram do horário da aula de música. "Nós vamos para a 

aula de música, só se eu conseguir dar tudo o que quero", re~ 

ponde a professora. Esta, num outro dia, contava a história 

de uma tartaruga. Um menino se levantou e, por sua iniciativa, 

começou a imitar o animal, no que foi repreendido: "Mario,se.!! 

ta!" E continuou a narraçao. 

E necessário que os alunos façam o que é determin~ 

nado, na hora em que a professora manda. Foi solicitado que 
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colorissem as gravuras do exeicll:cio. ItAh, nao It - respon -

deu um aluno. "Ah, mas vai colorir sim, que este é para colo-

rir. Os outros trabalhos estão sem pintar. Este eu quero pin-

tado. Vai ficar pintado e muito bonito". 

Certas situações ou frases ditas pela professora 

ou pelos alunos formam, em certas ocasiões, sons ou rimas cu

riosas, lembram uma piada ou situação pitoresca, muitas vezes 

relacionadas ao que vêem na televisão. Algumas crianças perc~ 

bem ou inventam a partir do que ouvem. Para exemplificar o que 

queremos comunicar: a professora, utilizando a palavra cabo, 

repetiu-a várias vezes, enfatizando bem cada sílaba, para fi-

xar os fonemas: "ca-bo. ca-bo ... " De tanto repisar, o som tor-

nou-se parecido com c~bô - forma usual de pron~ncia da pala -

vra acabou. Os alunos perceberam e começaram a repetir juntos, 

em coro: "Ca-bô, ca-bô ... ". A brincadeira foi interrompida e 

a iniciativa do grupo não foi explorada. 

Numa outra situação, a professora ensinava o peda-

ço bo e juntou com a (boa). Começou a formar frases, oralmen-

te, e as crianças iam repetindo: "A mamãe é boa. A menina 

boa". Um aluno acrescenta: "A titia é boa. O titio é bom. 

.. 
e 

O 

vovô é bom". E por aí foi, o que a professora não gostou. O meni

no demonstrara, entretanto, um conhecimento que não foi apro

veitado nem valorizado. A situação continua com um aluno di

zendo: "A galinha é boa". Outro retruca. "A galinha é ruim" . 

"O galo é que é ruim" - diz outra criança. "O peru é ruim" 

diz o primeiro. As crianças riem, a professora faz cara de zan 

gada e fica aguardando. Muito conte~do que poderia ter sido a 
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proveitado foi desperdiçado. Conceito de antônimo, de femini

no x masculino, generalização de conhecimentos deixaram de ser 

explorados. Surgiram espontaneamente, em meio a uma brincadei 

ra, que foi vista negativamente, por fugir ao que fora progra 

mado pela professora. 

Logo após, neste mesmo dia, vinha sendo trabalhada 

com os alunos a palavra boi, formando expressões como: a car

ne do boi, o couro do boi, o chifre do boi, quando alguns co-

meçaram· a imitar o barulho do sopro no chifre. A professora in 
.. . . -. terrompe o que seria um excelente exerC1ClO resplratorlo, 0-

portunidade surgida ao acaso, mas desperdiçada. 

As tarefas têm, na sua quase totalidade, um fim 

previsível e uma mensagem subjacente de conformismo, de boa 

ação. A moral da história é: se você for bonzinho, obediente, 

tudo dará certo. A situação seguinte exemplifica: 

I! di to aos alunos que irão ouvir a história de uma 

tartaruga chamada "Nina". Antes de começar a serem mostradas 

as gravuras, um menino inicia à sua moda, no que é chamado a 

atenção pela professora: "Não fica inventando não". Começa, eE. 

tão, a atividade, no que é interrompida, de novo, por 

aluno, que resolvera imitar o animal e foi advertido. 

outro 

A história continua e se resume no seguinte: A ta! 

taruga, com inveja dos animais que podiam correr, livra-se de 

seu casco, pula. corre e brinca à vóntade. Quando começa a ch~ 

ver, ela fica sem ter onde se abrigar e sai em busca do casco, 
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arrependida de hav~-lo largado'. Nisto, um gato entrara nele 

para se proteger da chuva, mas, não sabendo corno andar,virou

se ao contririo e não conseguia desvirar. Estava desesperado, 

quando chega a tartaruga e o ajuda, retornando para dentro de 

sua "casa". O gato sai na chuva. A tartaruga, feliz por estar 

de novo em seu casco, declara: - "Eu tenho pena dos bichinhos 

que nao têm casca". 

Moral da história: À possibilidade de correr e brin 

car, opõe-se o aprisionamento. Di-se a~ aluho esta opção corno 

a melhor, sem que se discuta o seu significado. Evidentemente, 

a história contada é apenas urna metifora. Entretanto, se par~ 

mos por aí, a criança deficiente .é levada a internalizar o li 

mite corno natural, quando o necessário é que ela perceba que 

"a consciência dos limites serve para ajudar o indivíduo a re 

organizar-se economicamente, qualquer que seja a afecção da 

qual é vítima, a partir do reconhecimento dessa afecção", nas 

palavras de Fédida (J984~ p. 1471. 

A consciência dos limites é importante,não como' apri

sionamento, impossibilidade, mas corno forma de descobrir o que 

é possível fazer, eliminando-se, assim, urna grande irea de 

incerteza e ambigUidade. 

Segundo Bateson, a informação que o eu obtém de si 

mesmo é sempre relacional. Os membros participantes decidem 

por "acordos mútuos" que tipo de conduta prevaleceri entre 

eles, o que estari dentro e o que não fari parte da relação. 

Neste caso, a professora decide e o aluno aceita. As trocas 
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entre os indivíduos que se relacionam ocorrem sempre dentro 

de um contexto que é partilhado pelos que dele fazem parte. Às 

crianças cabe verbalizar, ora sua submissão (categoria 1), ora 

sua rebeldia (categoria 2} (Ver quadro 21. 

"Vamos ficar quietinhos prá gente jogar bola, tia". 

Esta comunicação de um aluno mostra a prática da contenção e 

do conformismo que é incentivada, conduzindo i aceitação pas

siva das normas e, em filtima instfintia, f infantilização. Os 

alunos fazem o mesmo jogo de punições e recompensas. "A tia 

Hortência está esperando". Ao dizer isto, o aluno mostra que 

internalizou o esquema imposto. Ele se alia i professora e tr~ 

duz para os colegas seu gesto habitual de aguardar, em silên

cio, atf que todos se comportem como ela deseja. Contrariamen 

te aos "alunos-problema", estes, os que se conformam, estabe

lecem com a professora uma interação complementar, em que os 

pap6is de mando e obediência estão claramente definidos, con

duzindo i maximalização da diferença (esquema dominação-sub

missãol, sem flexibilidade ou alternância. "Se o aluno ficar 

quieto, ele aprende mais", di z a professora. O aluno reage dentro 

do mesmo contexto, dizendo: "Ele ficava correndo no corredor, 

né tia?" Referindo-se a um colega de outra turma que tinha e~ 

te comportamento e agora fica quieto dentro da sala. Estas são 

situações/comunicações que se inserem na categoria submissão. 

o aluno é culpabilizado pelos fracassos e quando dá 

certo f porque seguiu as ordens da professora. O que dá ou não 

dá para fazer é culpa do aluno, embora quem conduz tudo é a 

professora. Às vezes, nem mesmo um gesto de desculpas resolve, 
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como na situação em que a professora diz: "Você vai ser a úl

tima a sair, esqueceu?" A menina. então, abraça a "tia" e bei 

j a sua mão. ao que es ta responde: "Não adianta fazer carinho". 

Os chamados "alunos-problema" sao os que não se sub 

metem facilmente is ordens e expressam sua rebeldia atrav~s 

de seus comportamentos e comunicações. como já nos referimos 

anteriormente. Ex.: "Hoj e não vou tomar lei te" - disse Miguel. 

Luis o acompanhou: "Nem eu". A professora responde: "Depois de 

fazer o. que vocês gostam, vocês ficam badernando prá gente tér 

que brigar". 

Outro exemplo que denota rebeldia dos alunos ~ o 

uso de xingamento. A ofensa dirige-se aos próprios colegas 

mas ~ a professora que reage. chamando a atenção de quem xin

gou. Parece ser usado como forma de reação. como uma "arma" 

contra a professora e is ordens vigentes, pois ele sabe que 

disso ela não gosta. Às vezes, um aluno começa e os outros o 

imitam. Ex.: Uma aluna xinga o colega: "Jjgua, egUinha". A pro 

fessora reage: "Se nao terminar Co trabalhol. não vai descer 

na hora do almoço. O tempo tá passando". Algumas crianças as

sobiam. "Quem estiver assobiando nã.o vai descer onze e meia". 

Numa outra ocasião, uma menina arrota e ~ advertida pela pro

fessora. Daí a pouco. outro arroto e nova advertência. Estas 

situações mostram a maneira do aluno reagir, de não se subme

ter, de contrariar o que ~ considerado comportamento ajustado. 

Observamos num grupo a proibição dos alunos dize -

rem: "Essa onda pega". Era uma chamada de uma emissora de TV, 
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muito divulgada na época. Sempre. que a professora saía da sa-

la, ou quando iam para a aula de música ou recreio, assim que 

se viam temporariamente "livres", repetiam o .ó.t.ogan até can-

saro 

Nota-se que, na escola tradicional, o mundo lá de 

fora é impedido de entrar, como se a escola fosse um lugar on 

de se deve esquecer de tudo. s5 ela contém o que é bom, certo 

e útil. Evidentemente, a interdição aumentava o desejo de di-

zer o que era, sem explicações, proibido. 

As comunicações que se inserem na categoria - Valo 

rização da professora x desvalorização do aluno - evidenciam 

mais claramente a superioridade da primeira, em termos da con 

sideração que a ela deve ser dispensada, embora a relação es

teja implícita nas demais categorias. A seguinte comunicação 

exemplifica: "A gente não está conseguindo ouvir o que eu es

tou dizendo de tanto barulho". Os alunos devem ficar em silên 

cio para que s6 a professora fale. Sua fala é importante,' to

dos devem ouvir. As crianças, por outro lado, pouco falam. A 

professora se valoriza e desperta a culpa no aluno quando diz: 

"Vocês estão agitados num dia em que eu ainda estou resfria -

da". Numa outra situação, ao começar a aula, é comunicado -a 

turma: "A tia Hortência, graças a Deus, está melhor". Um alu-

no responde: "Eu rezei prá senhora, tia". Estes sentimentos 

são estimulados na relação professora aluno. A primeira é o 

centro, em torno da qual giram os alunos. 

Àqueles rebeldes, entretanto, cabe romper este cír 

culo. O diálogo a seguir exemplifica: 
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- "Eu estou rouca e amanhã vou faltar à aula". Hor 

t;ncia disse, numa situação em que a turma estava agitada. 

- "Oba! Oba!" Exclamou Miguel. 

- "Ah, oba é?" Disse a professora. 

- "I!. Assim, amanhã eu fico em casa, vendo televi-

são". 

- "Não, voc; fica com a tia Leda ou com a tia Van-

da". 

- "Ah ... ". Migue I respondeu com entonação de desâ-

nimo. 

Entretanto, também se verificam situações/comunic~ 

çoes que denotam anti-autoritarismo, ou seja, que estimulam a 

iniciativa, a produção do aluno e respeitam sua decisão. Apr~ 

fessora não é o centro, mas sim o aluno.·Aparecem em menor nQ 

mero (yer quadro 3). Foram criadas duas categorias positivas, 

que surgiram das comunicações das professoras aos alunos. A 

primeira foi chamada de: estrmulo à iniciativa e à produção 

do aluno. Os exemplos evidenciam o que se pretende comunicar: 

A aluna, que antes quase não falava, fez a leitura pedida e 

recebeu um elogio, com entusiasmo: "Marlene, muito bem! Já es 

tá lendo uma frase inteira!" Um aluno fizera um desenho, a p~ 

diào da professora, para ilustrar uma história. O trabalho foi 

colocado no quadro, à vista de todos. André mostrava aos cole 

gas seu desenho, parecendo muito contente. 

A professora contava com o aluno o dinheiro para 

comprar Coca-Cola: - "Você acha que esse dinheiro ar vai dar 
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para comprar Coca-Cola? Olha aí. Por que que nao vai dar? A 

Coca-Cola & oito cruzados. Aqui voc; tem um cruzado. Quantos 

cruzados tem aí? Conta prâ ver quantos cruzados tem aí, conta. 

(Três, diz o aluno). Tr;s cruzados. Porque que não vai dar? " 

Num outro momento, estava sendo organizado um quadro-mural com 

os alunos. Ao terminar, a professora diz "Foi um trabalho de 

mestre. Gostei de ver o trabalho que vocês fizeram". Embora 

se trate de visível elogio à produção dos alunos, a expressão 

"trabalho de mestre" denota o sentimento de superioridade: o 

que & bom & mestre e não de aluno. 

A categoria 9. tamb&m positiva, intitulada respei

to à decisão do aluno, refere~se a situações de valorização da 

professora em relação às condutas dos alunos, mesmos que con-

~ -trariem o "ideal" de comportamento. Ex.: "Se voce nao .quiser 

ficar na mesa, tudo bem, só não pode· é sai r" (da sala). "Se 

você não quiser sentar, só não pode é prejudicar o trabalho da 

tia Nilda". 

São dadas aos alunos opçoes para que ele decida o 

que quer fazer. "Agora você pode escolher outra cor, a que vo 

cê quiser". Nestas situações, as decisões nao sao impostas, o 

aluno pode optar. Outro exemplo: A professora diz à turma: 

"Hoje, depois da merenda, nós podemos colar aquelas bandeiri

nhas. O que vocês acham?". As ordens são esclarecidas para o 

aluno. 

Ex.: - liA gente nao pode estragar, porque quand~. 

quiser fazer o trabalho não tem". (Com relação ao uso do mate 

rial). 
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As ocasiões mais difíceis de serem clas5ificadas 

sao aquelas que envolvem comunicações paradoxais (categoria 7). 

Foram assim denominadas as que utilizam duplo-sentido, ironia, 

humor, tendo sido sub-categorizadas para facilitar a análise. 

Sub-categoria 7.1 - inclui a~ situações/comunica -

çoes que contrariam as regras vigentes em sala de aula ou as 

ordens dadas anteriormente. O exemplo a seguir ji foi citado 

neste trabalho. "Olha aquele negócio que eu disse de cada um 

fazer o que quiser, sem se incomodar com o outro". (~m aluno 

rira de outro, que estava de calção curtol. 

Esta comunicação contém um paradoxo: se cada um faz 

o que quiser, desobedece i ordem vigente de atender ao que a 

professora quer. Os exemplos a seguir mostram a contradição . 

Em outros momentos foi dito: "Nós vamos ter a liberdade, mas 

controlada" ou "Olha, daqui a pouco eu vou parar de ensinar e 

vai todo mundo ficar quietinho esperando bater o sinal". São 

situações em que a professora mostra quem manda e quem obede

ce e se inserem na categoria 1 - Controle do comportamento . 

Portanto, neste contexto autoritário, a comunicação referida 

no ítem 7.1 é impossível de ser obedecida. 

No exemplo seguinte, mais uma vez observa-se o pa-

radoxo: 

"I:! aquele jeito que você faz e eu reclamo. Agora 

que estou mandando fazer. você não quer?" O que, afinal, deve 

o aluno fazer: do jeito que ele prefere ou do jeito que a pr~ 

fessora gosta? Se faz da forma que ele quer, ela reclama. Mas, 
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desta vez pode? 

A sub-categoria 7,2 - contém oposição de valores, 

o que confunde os alunos. Exemplo: "Eu olho o feio e acho que 

está bonito porque sei que você está com a mao machucada". O 

aluno não queria fazer o trabalho devido i mao machucada, mas 

foi incentivado pela professora. Até aí, tudo bem, mas achar 

bonito a. plL-tOIL-t o que ele fez com a mão machucada é desquali

ficar a produção do aluno. O que quer que ele faça, será con

siderado bonito. mesmo se estiver feio ou se não estiver bem 

feito? 

Os seguintes trechos de uma entrevista feita com 

uma das professoras mostram uma série de contradições. Diante 

da pergunta sobre o que é uma criança excepcional, a resposta 

foi: - "Uma criança como outra qualquer". A seguir, sobre o 

desempenho dos alunos: "Não é o aproveitamento de uma criança 

na faixa deles". Isto contraria a afirmação anterior. Conti -

nu ando a entrevista: "Exijo o mesmo que exigiria de uma cria!! 

ça normal. Na hora de registrar ( ... } aí eu baixo meu nível de 

expectativa. Na frente deles, exijo como (exigiria) ,de uma cri. 

ança normal". Exigir de uma criança que, como ela mesma afir-

ma, não tem o aproveitamento dos de sua faixa. como se ela ti 

vesse, é tratar desiguais como iguais. ~ não considerar o in

divíduo como diferente. Embora diferente, ele deve ser trata-

do com respeito. Aliás, somente quando for considerado como de 

fato é - diferente - poderá receber a devida atenção. 

Na sub-categoria 7.3 - a professora troca de papel 

com o aluno e comunica-se como se fosse ele falando: "Você nao 
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é minha mae, nao pode me bater". Isto foi dito em meio à se -

guinte situação: 

"Cláudia estava agitada, como de costume. Lucy, a 

professora responsável pela turma neste dia, tenta acalmá-la. 

Cláudia joga no chão uma cadeira, sendo repreendida e levada 

a recolocá-la no lugar. A professora quer que ela se sente e 

a empurra, de leve, sobre a cadeira. A menina nao pára. Lucy 

permanece sentada, zangando com Cláudia e tentando segurá-la, 

cont~-la. Cláudia, de repente, se urina toda e 6 repreendida: 

'Olha o que voc~ fez! Xixi fedorento!. Uma professora que esta 

va perto. observa que Cláudia pedira para ir ao banheiro, mas 

Lucy disse que não, pois a menina já havia ido. Cláudia deu 

então uns tapas na perna de Lucy, ao que esta reagiu:Voc~ nao 

6 minha mãe, não pode me bater". 

Nota-se que Lucy nao dá atenção a Cláudia. Procura 

forçá-la a se comportar "direito", a se sentar. Não acredita 

em sua necessidade de ir ao banheiro. Não existe troca entre 

as duas. A professora não entende o comportamento de Cláudia 

e esta não pode se expressar de outra forma, pelas dificulda

des que possui. Cláudia reage como pode à irritação que pare

ce sentir. A professora infántiliza-se, colocando-se no lugar 

da criança, impotente diante da situação. 

- A sub-categoria 7.4 - inclui as comunicaç5es que 

possuem humor, ou ditas com ironia, nem sempre podendo ser 

classificadas como negativas. Muitas vezes criam um clima a

gradável, tornando a situação engraçada. Por exemplo: A pro -
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fessora brinca com os alunos quando se refere ã apresentadora 

de TV Xuxa como "hololosa". Ela sabe que as crianças gostam 

da Xuxa, então diz para "implicar" com elas: tiA Xuxa? Ela .. 
e 

hololosa!" Todos riem. A mesma professora troca, propositada

mente, crianças por'crionças'~ o que também provoca gargalha -

das na turma. Os alunos percebem, de imediato, que se trata 

de uma brincadeira. Estas situaç6es servem também como estímu 

10, pois eles são levados a reagirem rapidamente ã mudança do 

contexto. 

O seguinte exemplo j á foi ci tado: A professora bri.!! 

cou com os alunos, ao mesmo tempo em que criticava a merendei 

ra por servir leite quente no verão: "Hoje está frio, não é?" 

Nem sempre, no entanto, o uso de comunicações de 

duplo-sentido é positiva, como na situação seguinte: A profe~ 

sora pergunta se o aluno molhara a planta naquele dia. A cri

ança faz, então, mençao de ir molhar, mas é desestimulada: "Va 

mos molhar na saída, já que não molhamos na entrada, vocês não 

querem que as plantinhas vivam ... " Ela própria, após lembrar 

ao aluno, o impede de reparar seu esquecimento na hora. Prova 

velmente ambos se esquecerão ao sair e, no dia seguinte, a si 

tuação se repetirá. A planta acabará morrendo "por culpa do 

aluno" . 

A categoria 10 - Comunicações neutras - contém as 

ordens dos exercícios, os pedidos, os avisos e outros infor -

mes, que nem implicam no uso de autoritarismo nem de anti-au

toritarismo. Estas comunicações também ocorrem por parte dos 

alunos. 
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Após o que foi exposto, observa-se que predominam 

as comunicações autoritirias. Nas tris escolas visitadas, o

correu o mesmo fenõmeno, tendo sido menos freqUente nos últl 

mos grupos observados, pois a metodologia usada pela Escola 

C permite a descentralização, no trabalho, da figura do pro

fessor. Nesta, foi onde nos sentimos mais ã vontade. Por is

to, não ficou inteiramente claro se a menor intensidade de au 

toritarismo deve-se ã proposta da escola ou aos senti~entos; 

de aceitação de nossa pessoa, o que poderia ter-nos levado a 

relevar estes aspectos ou consideri-Ios com mais condescen -

dência. Entretanto, observou-se a mesma necessidade de produ 

2ir trabalhos para expor no mural da sala e comunicações que 

denotam autoritarismo, embora menos freqUentes. As ativida -

des, entretanto, parecem surgir mais da motivação dos alu

nos, explorando e permitindo suas próprias conclusões. O tra 

balho não é tão dirigido. Não se exige que as crianças façam 

fila para entrar ou sair da sala. 

Na primeira escola observada, a que chamamos de Es 

cola A, foi onde se verificou maior índice de autoritarismo, 

embora também houvessem comunicações que denotam o contrário. 

Nesta e na Escola B é tudo dirigido, controlado. Os alunos 

têm seus comportamentos moldados, de acordo com um modelo I

deal. A professora, que nos foi indicada pela diretora da 

Escola A, é a melhor da equipe, ou seja, a que melhor cumpre 

o que se espera de um professor. Como em qualquer institui -

çao, é o profissional que enxerga aquilo que o discurso ofi

cial aponta. E o mais eficiente dentro deste contexto. 
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Avaliando, atualmente, pode-se supor que o rela 

cionamento estabelecido entre nós e as professoras da Escola 

A teria provocado uma situação de ambigtlidade. O fato de tra

balharmos na mesma instituição, num nível profissional consi

derado superior ao das professoras, pode ter contribuído, em 

parte, para este resultado. A continuação da pesquisa nas ou

tras duas instituições, onde também se encontraram resultados 

semelhantes, confirma, entretanto, o autoritaíismo 

na relação professora-aluno excepcional. 

presente 

Verificamos que as professoras, de um modo geral, 

nao se sentiram bem na situação de serem observadas, como se 

estivéssemos ali para criticar e apontar falhas. Houve uma 

que perguntou o que havíamos achado de sua aula. Explicamos 

que não estávamos ali para opinar, apenas para observar. "ela 

ro, porque se a pessoa tem algo de melhor, então faça", disse 

a professora no primeiro contato que tivemos com ela. 

Embora a observação de campo permita a verificação 

do comportamento dos sujeitos em situação natural, a presença 

do pesquisador pode trazer interfer~ncias ao grupo. 'Isto foi 

confirmado pela reação das professoras e pelo comportamento 

.dos alunos. Alguns solicitavam nossa atenção, fazendo pergun

tas, comentários ou nos oferecendo balas, tentando, às vezes, 

nos incluir nas atividades. Num grupo agitado e de crianças 

pequenas, foi mais difícil ficarmos de fora, pois os alunos 

tinham poucas condições de adequar seu comportamento à situa

çao. 
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Quanto às professoras, pareceram-nos pouco à vonta 

de. Em sua maioria, mostraram-se temerosas quanto a críticas 

a seu trabalho, justificando-se a. pJÚOlL.<.. Raras foram as que 

colaboraram de forma espontânea, dando explicações sobre as 

atividades, por exemplo, ou solicitando mais detalhes sobre a 

pesquisa e nossos objetivos. 

o seguinte exemplo mostra a relação que se estabe

leceu. Em certo momento, a professora pediu a uma aluna que 

trouxesse um café para ela, "esquecendQ-se" de nossa presença. 

Um aluno lembra e diz: "E ela?" A professora responde, justi

ficando-se: "Vamos ver se dá certo primeiro com um". Quer di

zer: trazer dois cafés seria mais dÍficil. Foi a saída que en 

controu para seu "esquecimento". 

A queixa n~ Esc6la A era de que os alunos estavam 

agitados e a responsável por isto seria lia visita". No entan

to, parece-nos atualmente que a "agitação" dos alunos nada 

mais era que o reflexo do desconforto sentido pelas professo

ras·. 

A Análise dos Dados mostra o predomínio do autori

tarismo na relação professora x aluno deficiente mental. As 

comunicações anti-autoritárias são em nGmero bem menor. A pr~ 

fessora detém os controles e tende a direcionar as reaçoes dos 

alunos para a resposta considerada certa, sem flexibilidade 
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neste julgamento. Os alunos agem e reagem dentro deste contex 

to. Uns rebelam-se, outros aceitam. 

Notam-se, tamb~m. algumasinterfer~ncias causadas 

pela presença do observador. 
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IV - CONCLUSOES 

Nesta pesquisa foi escol~idn um .aspecto a ser ob-

servado ao qual se deu o nome de infantilízação, devendo ser en

tendido como uma prática entre professora e aluno deficiente 

mental que encerra este último numa situação de duplo-vínculo, 

na qual, faça o que fizer, jamais sairá· ganhando. Se o aluno 

aceita as regras, ele faz o jogo e se infantiliza. Se se recu

sa, é considerado como "problema", na concepção da escola. In

fantilização impl ica autoritarismo. Um tem o poder de di tar as 

regras - no caso, a professora - e ao outro - o aluno - cabe 

obedecer, pois "não é capaz de gerir sua própria conduta". 

Paradoxalmente, o trabalho pedagógico visa ao de

senvolvimento da autonomia. Esta vem a ser: "faculdade de se 

governar por si mesmo; l ... ) poder ~scolher as leis que regem 

sua conduta". Ccf. Ferreira. p. l63}. Esta autonomia tem carac 

terísticas peculiares em se tratando de indivíduos excepcio

nais. Mais que qualquer outro, ele precisa adquirir capacidade 

de cuidar-se, de tomar decisões e preparar-se, enfim, para oc~ 

par o lugar a que tem direito como cidadão. Tem necessidade de 

uma base comportamental bastante objetiva, desprovida, quase 

totalmente, de ambigUidades, para atingir confiança e seguran

ça na sua relação com o ambiente. Para isto são imprescindí

veis limites claros e objetivos. Não se nega, portanto, a im-



96 

portância de orientar-se o aluno 'para que possa melhor enten

der e reagir ao meio. Parece-nos, entretanto, que as professo 

ras têm dificuldade de discernir entre limites educacionais e 

bloqueio autoritário. 

A escola leva a criança a se comportar segundo pa

drões impostos, a aceitar as regras e não questioná-las, de 

preferência. Autonomia e7 desta forma, mera reprodução. Serau 

tônomo é não ser autônomo, não saber decidir, não saber esco

lher, não saber pensar, a não ser que "decida", "escolha" ou 

"pense" o que todos decidem, escolhem e pensam. A isto chama

mos infantilização. 

Pode-se argumentar que o deficiente mental, pelas 

suas limitações intelectuais, nao seja capaz deste nível de 

decisão, dai ser necessário dar tudo pronto, como a professo

ra que afirmou: IIG .. ) a gente tem que dar limites, senão não 

se consegue nada. Tem que haver uma diretriz". Cabe esclare -

cer que limite é um fator educacional imprescindível para qual 

quer criança, mas a nosso ver o que assim é chamado, na educa 

ção de excepcionais, são quadros rígidos, esquemáticos, rela

tivos às situações cotidianas, consideradas estas também de 

forma rígida. Para cada B sempre ocorre um A. O imprevisível 

é desconsiderado e nao se dá ao excepcional oportunidade de 

expressar sua capacidade criativa diante dos fatos. Ele é a

destrado para reproduzir padrões fixos. Todavia, o conhecimen 

to adquirido não é uma simples c6pia da realidade. Ao transmi 

tir informações, criam-se novas informações, constituindo-se 
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em nova aprendizagem diferente do que foi transmitido. Mesmo 

o deficiente mental tem esta capacidade, 

"l ... ) visto as pesquisas já existentes sobre 
o assunto denunciarem que todas as pessoas a 
prendem da mesma maneira, até mesmo as porta 
doras de deficiência mental. O desenvolvimen 
to humano é igual para todos. Comprova-se ho 
je que, ao 'conhecer', a criança formula suas 
próprias hipóteses, tendo conflitos e refor
mulando essas hipóteses a seguir". (Machado 
e Ferreira. Texto mimeografado). 

O indivíduo com atraso mental possui estruturas mentais inaca 

badas, não atingindo em cada etapa do desenvolvimento o mesmo 

nível de complexidade dos demais, isto não o impede de ter a-

cesso ao conhecimento e usá-lo criativamente. 

Não se pode definir a. pJtioJti como reagirá uma pes

soa frente a uma situação. Pode-se, no máximo, levantar hipó

teses. Portanto, se seu comportamento e raciocínio são dire -

cionados autoritariamente, limita-se seu pleno crescimento, 

impondo-lhe diretrizes que servem apenas para facilitar o·tra 

balho da professora. Como resultado, só se conseguirá confir-

mar a opinião inicial de que o aluno não tem mesmo capacidade: 

"os testes já o indicavam ... " O que é mais grave: impede-se a 

oportunidade do deficiente ser como é, diferente, embora com 

limites, como qualquer outro ser humano em sociedade. 

Com o aluno de inteligência dentro dos padrões nor 

mais, que freqUenta turma comum, observa-se a mesma prática 

autoritária. Verifica-se, assim, que nao é uma estratégia de 

ensino ao deficiente mental. Parecem ser a infantilização e o 
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autoritarismo práticas comuns no ensino, desde o pré-escolar 

aos cursos mais avançados. Isto não é de se estranhar numa so 

ciedade controladora, em que as pessoas confundem limite com 

autoritarismo. As poucas exceções são representadas pelas ins 

tituições que seguem a pedagogia da Escola Nova e/ou Progres

sita (Cf. Libineo, 1984, p. 32). As tr~s escolas,que tiveram 

grupos observados seguem a tend~ncia pedagógica Tradicional 

Lidem), na qual o centro e o professor e o conhecimento é im

posto de fora para dentro, embora na Escola C haja uma orien

tação mais progressista, numa linha cqgnitiva. 

Na abordagem tradicional, professora e aluno se re 

lacionam através de interações complementares, em que a pri -

meira manda e o segundo obedece, sem que esta complementarie

dade sej a visualizada como uma estratégia para alcançar os fins 

educacionais, como uma atitude que deverá ser substituída por 

uma pseudosimetria, a fim de dar oportunidade ao aluno de se 

exercitar na sua autonomia. Embora a interação pseudo-simétri 

ca seja, na verdade, complementar, pois a professora conti -

nua detendo o controle, ela dá a oportunidade para que o aluno 

também escolha e decida. 

Na Pedagogia Tradicional, nao se parte das motiva

çoes do educando para a construção do conteúdo programático.E~ 

te é repassado como verdade inquestionável. sendo o caminho 

em direção ao saber o mesmo para todos. Os menos capazes de

vem lutar para superar as dificuldades e conquistar seu lugar 

j unto, aos mais capazes. Todos deverão atingir o modelo ideal. 
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o que aparece no contato entre professora e aluno 

é uma reprodução, no nível do interrelacionamento, do que a 

instituição Escola faz. Cumpre-se seu objetivo latente (a sub 

missão, a anulação), embora no manifesto o que se diz estar 

fazendo é a promoçao da autonomia. Remonta-se, assim, ao que~ 

tionamento da Escola e da educação como prática de submissão. 

o objetivo nesta pesquisa foi detectar e analisar 

o que ocorre no nível do discurso e do comportamento entre pro 
, 

fessora e aluno excepcional, entender o que se passa nesta re-

lação. Não se podem esquecer, no entanto, as implicações dis

to dentro da Escola e vice-versa. 

o autoritarismo não ~ exclusivo i temática do defi 

ciente mental, mas acreditamos que seja observado em qualquer 

nível escolar, envolvendo os mais variados sujeitos, pois a 

realidade em que vivemos é tradicional e controladora. Merece, 

no entanto, ser discutido, pois nos parece que as conseqtl~n

cias da submissão sao mais graves quando se trata do excepcio 

nai, considerando que os alunos t~m menos capacidade de rea

gir do que aqueles bem dotados intelectualmente. Além disto, 

o deficiente mental não tem as mesmas condições daquele de in 

telig~ncia normal de perceber a duplicidade do discurso dapro 

fessora: "faça o que eu mando" x "seja independente". Agrava 

a situação o fato da crítica não ser estimulada na maioria das 

escolas, acrescida da pouca importância que, geralmente, sedá 

is reações de protesto do aluno deficiente mental. Estas -50 

servem para reforçar o autoritarismo da professora. A infanti 
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lização ~, assim, o resultado "naturaf'desta pri~ica pedagó -

gica. 

Um segundo aspecto a ser analisado - a negaçao da 

diferença - tem mais a ver com a problemitica do indivíduo in 

fradotado. Existem escrúpulos quanto a se considerar a pessoa 

como diferente, o que ela sabe que ~. A palavra deficiente tam 

b~m ~ vista como depreciativa. Todas as pessoas são diferen -

tes umas das outras, embora com muitas características comuns. 

Perceber-se como um ser que nao ~ o outro f~z parte do proce~ 

so interacional. As mudanças que ocorrem nos indivíduos que 

se relacionam correspondem ã interdependência da relação. A 

construção do EU e do OUTRO, a noção de diferença, se di na 

relação e somente através dela. A introdução do "campo do Ou

tro Ser" para Mannoni (J97l, p. 202) ~ condição essencial ao 

estudo do deficiente, sem a qual "se reduz a uma descrição nu 

ma perspectiva puramente estitica C ... l". Fédida refere-se a 

esta questão na relação do normal com o deficiente: 

"E a percepção da deficiência do outro supõe 
de nossa parte a experiência interior de nos 
sos limi tes, o conhecimento operatório do que 
eu chamaria de nossa própria deficiência C ••• ) 
O conhecimento interno de nossa própria expe 
riência fragmentiria ~ certamente a condição 
de nossa percepção exata da deficiência do ou 
tro" (1984, p. 143) 

Um dos pontos centrais deste trabalho ~ o pressu -

posto de que o aluno excepcional não consegue completar satis 

fatoriamente sua condição de "ser um outro", de assumir a de-

ficiência que possui e que o torna diferente dos demais; que a 

818LIOTEC" 
'llO VAMI'It fUNDAÇÃO GErO 
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relação infantilizada observada entre professora e aluno, na 

escola, não permite o pleno estabelecimento de sua identidade. 

Para ele esta noção de diferença é muito importante. Ela. exi~ 

tee não deve ser negada. Somente se lhe permitirmos a oportu

nidade de ser diferente e o respeitarmos em sua singularida -

de, poderemos ajudá-lo a crescer e a compreender que é menos 

apto que os demais para algumas tarefas, mas, nem por isto, 

um ser inferior, j á que sempre há habilidades que podem ser d~ 

senvolvidas. 

A diferença nao é estimulada na grande maioria das 

escolas. Há uma tend~ncia i unificaç~o do comportamento e da 

aprendizagem, impõem-se os mesmos ri tmos a todos, cantam-se as 

mesmas músicas, acompanhadas dos mesmos gestos, tendo-se como 

modelo o aluno ideal. O deficiente mental está mais longe de~ 

te padrão, portanto menos aceito ele é na sua singularidade. 

O que postulamos é que esta sua condição seja vista como uma 

outra possibilidade de ser, evitando-se, assim, a estigmatiza 

çao. 

Entretanto, é importante frisar que a esp~cificid~ 

de, de que é portador o indivfduo excepcional, o torna especi

al. Não estamos afirmando que a diferença que o caracteriza 

seja igual àquela que distingue qualquer indivfduo do outro.B 

um tipo especial de diferença. O que defendemos é a idéia de 

que esta forma de ser seja aceita e torne~se natqral o convf

viocom estes indivfduos; "( ... ) que pessoas com tipos dife -

rentes de defici~ncias formam uma parte natural de 

sociedade". (Cf. Lorentzen, 1986, p. 592) 

qualquer 
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o aluno deficiente mental deve ter um atendimento 

especial, que é diferente daquele da criança que nao possui 

deficiência. Sua maneira de lidar com as normas, com os pa

péis e regras sociais o distingue dos demais. Ele deve ser en 

sinado para que possa reagir ao ambiente de forma a saber co-

mo proceder diante das situações sociais, a criar novas situa 

ções, a poder conviver com os outros através do respeito 

tuo. A adequação do indivíduo ao grupo e vice-versa, o 

controle devem ser vivenciados pelo aluno e não impostos 

fora para dentro, respeitando-se o tempo e o limite de 

-mu-

auto-

de 

cada 

um. Isto é possível ser feito, desde que se abdique da postu-

ra autoritária e se adotem valores anti-autoritários. 

Convém transcrever o seguinte trecho de Lobo, que 

expressa melhor o que se pretende comunicar: 

"Um ser vivo não se acha jogado no mundo ao 
sabor exclusivamente dos acontecimentos do ex 
terior aos quais ele tem que se submeter. O 
seu meio, mais do que um fato físico é, tarn 
bém, um fato biológico, estruturado por éle~ 
ao mesmo tempo em que desenvolve sua singula 
ridade". (Texto mimeografado) -

O autoritarismo e o encobrimento da diferença se 

combinam impedindo que surja o aleatório, do qual depende a 

aprendizagem e a criatividade, segundo Bateson. Se ser um in

divíduo é identificar-se com um modelo ideal, então todos se-

rão iguais, cessará a diferença e deixará de existir a beleza 

do novo. Se todos sao iguais, se não há diferença, não há, en 

tão, informação. "A diferença é da natureza do relacionamento". 

A primeira é intrínseca ao segundo. Se não se enxerga a dife-
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rença no outro, que é um nao-eu, .nao há relacionamento e vi

ce-versa. Cessa, assim, a informação, o novo dado, o cresci -

mento e a mudança. Não infantilizar implica aceitar a diferen 

ça, deixar que se expresse e que surja o novo - a novidade de 

informação - o conhecimento e a mudança. 

A relação professora x aluno tende a ser vista co

mo um caminho de mao única e isto, pragmaticamente, é impossí 

velo Na relação, e\ s5 assim ela existe, os dois lados sao afe 

tados, se é sujeito e objeto ao mesmo tempo. O erro é que 
, 

se 

lança o foco ora sobre a professora, ora sobre o aluno, nao 

enxergando o reforço que um exerce sobre o comportamento do 

outro. O relacionamento entre os dois é que deve ser o objeto 

de análise. A compreensão do comportamento através do relacio 

namento acrescenta um novo tipo de aprendizagem que Bateson 

denominou de dêutero-aprendizagem. Esta refere-se ã apreensao 

do contexto em que ocorre o processo de aprendizado. Embora 

portador de uma deficiência mental, isto não impediria o alu

no de perceber o modo como é tratado e de entender o que see~ 

pera dele. Entretanto, esta expectativa g contradit6ria, pois 

o aluno está sendo educado para a vida, mas dentro de contro

les rígidos, fora dos quais ele não saberá agir. Ao deficien-

te mental não são dados recursos para metacomunicar e resol -

ver o paradoxo. Assim, ele fica aprisionado, infantilizado.Se 

nao se apresentam as regras, os conceitos, os limites de for

ma clara, reduzindo-se, ao máximo, as ambigUidades, não se e~ 

tará ajudando o indivíduo a se auto-definir e a adquirir auto 

nomia. Ele precisa aprender como deve se comportar para tirar 
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o maior proveito do convívio social e poder contribuir como 

cidadão, entretanto, vemos como muito difícil sua plena inte

gração enquanto for tratado infantilmente. Não lhe são dadas 

chances de se tornar independente, pois qualquer sinal de 'Ire 

be1dia" ou qualquer resposta "errada" são autoritariamente a

placadas ou corrigidas~ 

A professora, por sua vez, reage aos alunos, espe-

cia1mente àqueles considerados como "problemas", imprimindo 

mais autoritarismo, at~ que se submetam 'e se anulem. Todo es

te processo ocorre, entretanto, num clima afetuoso. As profe~ 

soras observadas demonstraram preocupação com seus alunos e o 

honesto propósito de que se socializem. A maioria parece sa

tisfeita com sua escolha profissional, com exceção de uma que 

se mostrou displicente e extremamente agressiva com os alunos. 

Desta forma, nem professora nem aluno se dão conta da situa -

ção, bem como os pais ou mesmo os demais profissionais da es

cola. O discurso autoritário ~ "natural" e não se questiona. A 

criança que protesta ~ considerada como problema para a esco

la e, ao mesmo tempo, ingrata para com a "tia". A dificuldade 

~ dela e não da metodologia. 

Há um sentimento latente de que a professora ~ que 

deve ser reverenciada. Reportemo~nos à comemoração do dia das 

maes a que assistimos numa das escolas. Houve pequeno compare 

cimento das homenageadas e isto repercutiu como pouco caso. A 

final, "as professoras tiveram tanto trabalho ... ". A exibição 

~ destas e não dos alunos. Não se perguntou porque as mães não 
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teriam ido. Será que trabalham fora? Não terão outros filhos 

para tomar conta? Serão estas demonstrações interessantes e 

novas para elas? 

A escola é vista como o lugar mais importante de 

participação da criança e não considerada como mais um espaço 

que ela freqUenta. Por vezes nem é aquele que mais conta, em 

relação a seu desenvolvimento, se não for um local de refle

xão e crítica. Observamos uma professora que nao deixava que 

os alunos repetissem uma chamada de TV, muito em moda na épo

ca. A cultura de massa, que é fator importantíssimo na forma-

çao da criança de hoje, nao pode entrar no espaço "sacrossan-

to" da escola, nem que seja para ser criticada. 

Concluindo estas considerações, o bom professor 
.. 
e 

aquele que consegue disciplina da turma, que todos aprendam o 

que foi ensinado e saibam reproduzir da forma que foi transmi 

tido. ~ aquele que enxerga e leva seus alunos a enxergarem o 

que é aceito por todos. O bom aluno é o que se conforma e age 

como professora e escola desejam. Os que não conseguem são os 

que não têm capacidade, prontidão, maturidade, ou como se quel:. 

ra chamar. Estes termos, a nosso ver, devem ser revistos. Não 

pode haver uma única resposta certa para tudo. Este padrão de 

normalidade, que é cobrado de todos, torna-se mais definido 

quando se trata do deficiente. Não afirmamos que a deficiên -

cia não exista e que não hajam padrões de qualidade d~ respo! 

ta. O que questionamos é que só haja uma forma de ser, de sen 

tir e de pensar. 
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Bateson, referindo-se ao conceito de desempenho a 

firma que "as diferentes ações que constituem desempenho numa 

dada seqUência, poderão, naturalmente, ocorrer nas mesmas pe~ 

soas ou animais em outros tipos de seqüências". ()986, p. 135). 

Se nos referimos a diferentes pessoas, esta possibilidade de 

organização de seqüências é muito maior. O autor acrescenta: 

"Nós. humanos, parecemos desejar que nossa ló 
gica seja absoluta. Parecemos agir baseados 
na suposição de que assim é e entramos em pâ 
nico quando é apresentada a menor insinuação 
de que não é assim ou de que poderá não ser 
assim. ~ como se a estreita coerência do cé
rebro lógico, mesmo em pessoas que notoria -
mente pensam de uma forma muito confusa, ainda 
devesse ser sacrossanta". (1986, p. 135) 

Os padrões de normalidade mais e mais se distanciam 

daquele que é deficiente mental. As classificações comumente 

usadas, se referem ao normal, ã criança média. Com esta o ex

cepcional é comparado, nao se levando em conta o seu próprio 

desenvolvimento e suas possibilidades de expansao e crescimen 

to. 

A relação professora - aluno excepcional é, pois, 

uma "troca" entre educador formal e educando conformado. Não 

é o resultado do diálogo entre duas pessoas diferentes, a pa! 

tir do qual se produziria o "inter-textot' • Não é ouvir e dei

xar falar o outro, mas impor/ acei tar o discurso sedutor da auto 

ridade, da professora que "só quer o bem do aluno". ~ a prát.,!. 

ca da submissão sem força, pela sedução. 
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Referindo-se ao ensino, de um modo geral, Bourdieu 

e Passeron. em seu livro A Reproduçio (1982), analisam o pa

pel reprodutor da dominaçio que a Escola desempenha. Em sua 

crftica, Mello ()983) propõe que se pense no que a Escola po

deria vir a ser. 

Este trabalho sugere um questionamento sobre o as

sunto. o que reconhecemos nio ser fácil, pois sempre achamos 

que estamos fazendo o melhor. As professoras observadas, em 

sua maioria, pareciam sentir-se cobradas por nós e adotavam 

uma atitude defensiva, mesmo nio tendo sido dito a elas o que 

pensávamos de sua prática. Mudar nio é fácil, nem tem este 

estudo o propósito de apresentar metodos pedagógicos que impliquem numa 

safda. Julgar as professoras também nio é nosso intento, pois 

as pessoas crêem estar fazendo o certo e estio por demais en

volvidas para perceberem as contradições. 

A teoria da comunicaçio mostra a dinâmica dos pro

cessos relacionais e êemcima disto que conclufmos este estu

do - a reflexio sobre a relaçio professora x aluno deficiente 

mental - e como esta determina o comportamento dos sujeitos. 

Atraves da mudança da relaçio~ da possibilidade de se abala

rem estruturas rfgidas e modos estereotipados de pensar e a

gir, podem-se promover maiores chances de crescimento e mudan 

ça. 
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