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A invenção da “dificuldade de aprendizagem”, como sendo um problema do sujeito, tem sido uma alavanca para a proliferação de serviços e clínicas que buscam minimizar, sanar ou recuperar alunos e alunas com dificuldades para que esses possam estar acompanhando o ensino regular no tempo escolar da aprendizagem. Tempo e espaço escolares são, entre outros elementos determinantes das condições normais de uma aprendizagem considerada adequada e dentro das fases ou níveis do desenvolvimento cognitivo apontadas, a partir de diferentes pressupostos teóricos, como sendo referencias para um desenvolvimento saudável. Diante do lugar de onde a escola enuncia sua posição, quase não há espaço para que o indivíduo deixe aparecer suas diferenças. O tempo escolar é que vai determinar o tempo do sujeito, enunciando para ele como, o que e em qual fase do desenvolvimento determinadas aprendizagens devem acontecer. Aos limites espaço-escola e tempo-desenvolvimento, “todos” devem ser submetidos, para que seja estabelecida uma média em torno da qual se situa um espaço de normalidade. O tempo escolar é único e o que pode acontecer na escola é que cada aluno, dentro de um período de um ano letivo, aprenda mais rapidamente, mais lentamente ou não aprenda o que é “ensinado”.
Pouco ou nada se flexibiliza quando as variáveis são tempo e aprendizagem. Embora sejam comuns narrativas de professores que dizem respeitarem a “diferença de cada aluno” — argumentando que é importante entenderem que cada sujeito da aprendizagem tem seu “ritmo próprio” —, observações tais como ele é “lento para copiar”, “ele nunca termina o trabalho antes do recreio” e “ele sempre precisa levar os cadernos dos colegas para terminar a tarefa em casa”, são cada vez mais recorrentes no cenário escolar. Narrativas como estas — somadas a outras do tipo “novamente ele não atingirá a média esse ano”, “ele vai passar muito fraco para o próximo ano”, “ele precisa se tratar com uma psicóloga” e “toda a turma dele já está na quarta série” — são enunciados que nos fazem colocar sob estranhamento os discursos que estão produzindo e determinando o olhar desses professores. Trata-se de professores que seguem referenciais daquilo que é ser um bom aluno, do que é ser um aluno com capacidade de continuar com sucesso seus estudos nas séries ou ciclos seguintes; professores que, bem intencionados e dedicados, não conseguem suspeitar do que está determinando seus olhares sobre aqueles que com ele convivem e, em certa medida, deles dependem.
Tendo como discussão de fundo a problematização dos discursos e das condições materiais que produzem diferentes posições de aprendizagem para os sujeitos na escola, propomos, neste trabalho, conhecer e colocar sob estranhamento e suspeita as verdades recorrentes nos pareceres pedagógicos sobre os alunos narrados como tendo dificuldades de aprendizagem. Com a finalidade de mapear as justificativas de professores para dizerem por que seus alunos encaminhados a serviços de apoio pedagógico “não aprendem”, analisamos documentos arquivados durante 14 anos em um serviço de atendimento a crianças matriculadas na escola regular, que são narradas como não-aprendentes ou como crianças que apresentam “dificuldade de aprendizagem”. Tais narrativas estão amarradas em justificativas de fundo biológico, orgânico, psicológico, neurológico, lingüístico, pedagógico entre outras. Trata-se de um serviço da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), localizado no centro de São Leopoldo, RS, e que vem atendendo crianças e jovens da região do Vale do Rio dos Sinos. Denominado Serviço Interdisciplinar de Atendimento e Pesquisa em Ensino e Aprendizagem (SIAPEA), ele já atendeu aproximadamente 300 crianças de um total de 95 escolas públicas da região. É porque consideramos esse um valor expressivo que nos interessamos em conhecer e problematizar os motivos que levaram e continuam levando os professores e professoras da região a buscarem o apoio pedagógico do SIAPEA, encaminhando tantos alunos e alunas para atendimentos desta natureza. Para tanto, delineamos esta pesquisa e nos lançamos a organizar e a analisar os documentos que se encontram arquivados no SIAPEA. Entre tantos documentos — tais como relatórios de estagiárias, registros de depoimentos de famílias, encaminhamentos médicos e do conselho tutelar, fotografias retiradas dos trabalhos com professores das escolas e com alunos atendidos e os respectivos pareceres pedagógicos que encaminham os alunos ao atendimento —, escolhemos os pareceres pedagógicos para esta investigação.
Para analisarmos os materiais que selecionamos e para, a partir daí, compormos o corpus da pesquisa, utilizamos como ferramenta de análise o conceito de discurso em uma perspectiva foucaultiana. No decorrer do texto, estaremos utilizando tal ferramenta no sentido de fazê-la operar sobre os materiais. Não estamos definindo categorias a priori sobre as quais pudéssemos operar com a ferramenta. Embora tal diferença metodológica pareça sutil em um primeiro momento, ela assinala um modo especial de conduzir a pesquisa e de trilhar um caminho investigativo.
Partindo do universo de materiais analisados e da seleção do corpus de pesquisa, podemos levantar alguns pontos que merecem a nossa atenção. Comecemos, então, localizando de onde nós nos colocamos para ler e interpretar os dados levantados nesta investigação.

DO SUJEITO COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM ÀS POSIÇÕES DE NÃO-APRENDIZAGEM

Não conseguir aprender em tempo igual ou semelhante que os colegas, não conseguir permanecer sentado por longos períodos de aula, não tirar a média mínima nas avaliações para poder ser aprovado, não conseguir atingir os objetivos mínimos pré-definidos na escola para serem desenvolvidos em um ano letivo e não tolerar a invenção de sua incapacidade, reagindo através de comportamentos que são lidos como indisciplina, são alguns dos exemplos de produções vividas nas escolas pelos alunos que buscam em serviços de apoio pedagógico uma chance de não sair e nem mesmo reprovar na escola. (LOPES, 2004, p.12)

A epígrafe que escolhemos para abrir este subtítulo traz, além de questões de tempo e de espaço, diferentes estratégias criadas pelos alunos para permanecerem na escola regular. Estar na escola regular — mesmo que para tanto seja necessário um maior investimento de tempo para que a aprendizagem aconteça com o auxílio de profissionais de serviços de apoio pedagógico — é uma possibilidade de o aluno manter-se dentro de uma média de normalidade. O esforço colocado na permanência na escola pode ser visto sendo verbalizado pelas famílias, pelos alunos e pelos encaminhamentos e pareceres pedagógicos. Tais pareceres registram a importância da passagem de ano letivo para uma série mais avançada ou a importância de um “tratamento” para que os alunos comecem a apresentar um melhor rendimento escolar.
A busca pela normalização daquele aluno dito com dificuldade de aprendizagem nos faz olhar tanto para o que entendemos por normalidade e normalização, como para o que entendemos por posição de sujeito na escola. Ao longo da história da escola moderna ocidental, muitas foram as práticas e as estratégias que atuaram para transformar aquele que era visto como “um selvagem” em “um humano” (ROUSSEAU, 1999). Vários pedagogos, ainda que guardadas as suas diferenças teóricas, investiram muitos esforços para produzir sujeitos que fossem capazes de aprender e de se desenvolver de acordo com determinados padrões pré-determinados. Já no século XVII, Comenius argumentava que todo ser humano era naturalmente educável. Kant, no século XVII, defendia a importância do disciplinamento e da instrução para o desenvolvimento consciente daquele que aprende. Um pouco antes disso, Rousseau já apontara para a necessidade de um ensino aberto e livre, que possibilitasse a experiência e as escolhas de cada sujeito. Todos esses, bem como vários outros autores, chamavam a atenção para o sujeito e para um desenvolvimento que era considerado normal.
Ora com ênfase na disciplina, ora com ênfase na correção, ora com ênfase no desenvolvimento psicológico (VARELA, 2002) Julia Varela (2002) faz uma arqueogenealogia da escola moderna, identificando as três pedagogias que, em diferentes momentos, surgiram para imprimir o tom da educação escolarizada: as pedagogias disciplinares, as corretivas e as psicológicas. , ora com ênfase no controle dos sujeitos e ora mesclando algumas dessas ênfases, várias pedagogias foram sendo construídas. Entre outras coisas, elas procuravam tanto manter os alunos dentro dos padrões (do que se considera ser) de normalidade, quanto trazer para dentro desses padrões aqueles que pareciam se situar fora deles.
Aqui, tentamos deslocar nosso olhar do sujeito para as condições discursivas que possibilitam o surgimento do não-aprendente na escola, isso é, propomos examinar o que vem sendo dito sobre esse (assim chamado) não-aprendente. Acreditamos que a linguagem é constitutiva das coisas e que por esta razão, ao falarmos sobre a não-aprendizagem e sobre aqueles ditos não-aprendentes ou com dificuldade de aprendizagem, estamos em boa parte produzindo tais sujeitos que, em nosso caso, estão matriculados na escola regular. Ancoradas no que se costuma denominar virada lingüística, atribuimos à linguagem Devido ao pouco espaço disponível neste texto, remetemos os interessados (em aprofundar as discussões sobre o caráter produtivo da linguagem) a Braida (1994), Condé (1998) e Veiga-Neto (1995, 2003, 2004). não apenas a produção do sentido, mas a produção da própria realidade (WITTGENSTEIN, 1979). Isso não significa dizer que não existam materialidades que também estão determinando, no corpo, as condições para a não-aprendizagem. Mas aqui não nos interessa tanto olhar para o corpo material do não-aprendente. Ao focarmos o que é dito sobre eles, queremos chamar a atenção que, independentemente da sua situação biológica, cognitiva, física, psicológica etc., eles continuam sendo sujeitos da educação, sujeitos que estão na escola. Nessa medida, são alunos que têm o que aprender, para os quais se tem o que ensinar e que — se mudarmos a maneira pela qual olhamos para eles e os descrevemos —, eles podem ocupar outras posições e lugares de aprendizagem na escola.
Nesta pesquisa, a expressão “posições de aprendizagem” remete à possibilidade de, através da centralidade da cultura, entendermos que somos constituídos por tramas discursivas. Tais tramas instituem diagnósticos de diferentes ordens e nos localizam como sujeitos em distintos pontos de um trançado cujo desenho não está previamente definido, é instável e nunca tem um fim. Numa perspectiva de inspiração foucaultina, ao optarmos pela expressão “posições de sujeito” estamos investindo política e pedagogicamente em uma educação que pode olhar de outras formas para aqueles ditos não-aprendentes. Entre outras coisas, isso significa entender o sujeito de outras maneiras, abrindo outras possibilidades de produção de saberes e de trabalhar pedagogicamente com ele.
A partir do referencial que escolhemos para olhar e problematizar os discursos e as representações que circulam nos pareceres pedagógicos, entendemos que alunas e alunos ocupam, na escola, diferentes lugares e posições em relação ao referencial aprendizagem; uma dessas posições é a da não-aprendizagem. Tal posição, cada vez mais em evidência nas escolas e cada vez mais mobilizadora de especialistas de diferentes campos — como a Psicologia, a Pedagogia, a Psicopedagogia, a Foniatria, a Neurologia etc.—, vem demandando por serviços que possam dar suporte ao trabalho realizado nas escolas. São tais serviços que procuram justificar e atender crianças e jovens que não estão dentro do que se considera ser os padrões normais para o desenvolvimento cognitivo, social, comportamental, físico e moral dos sujeitos.
Ao pensarmos no indivíduo moderno como um sujeito (FONSECA, 1995), o amarramos a posições sociais distintas, capaz de serem nomeadas; no âmbito do que estamos aqui discutindo, o amarramos à sua própria condição inventada que, neste caso, é a posição de não-aprendente. Preso à sua consciência e a categorias estipuladas por diferentes especialistas que são chamados para trabalhar com os escolares, o sujeito se assujeita aos saberes que, autorizados dentro de um campo de saber científico, o descrevem e o constituem como alguém problemático e que merece atendimento diferenciado para que possa aprender como a maioria dos alunos aprende — e que, por isso, são chamados de aprendentes. Os modos de objetivação (FOUCAULT, 1995) — ou os modos como o sujeito da educação se torna um objeto dos mecanismos disciplinares — permitiram a constituição do indivíduo moderno e a construção de lugares e posições sociais que o sujeito ocupa no espaço e no tempo. Compreender os processos de assujeitamento, problematizando as práticas que o tornam um caso a ser estudado ou trabalhado pedagogicamente, é um desafio que nos possibilita trabalhar dentro de uma concepção pedagógica que se articula a um campo de lutas culturais e de disputas pelo direito de narrar-se e de narrar o outro.
Descentralizar o sujeito, entendendo-o como constituído nas práticas culturais e assujeitado a diferentes práticas sociais, nos permite falar de identidades O termo identidades aqui não deve ser visto como equivalente a posições quando falamos dos lugares ocupados pelos sujeitos, mas como traduções que os encapsulam em diagnósticos e os classificam em categorias que — mesmo sendo entendidas como provisórias, e enquanto balizadoras de uma posição — informam e mantêm os sujeitos em lugares determinados. Tal determinação possibilita que cada sujeito possa ser observado e narrado por distintas áreas do saber que, cada vez que produzem saberes sobre ele, o inventam e o posicionam dentro de uma rede intricada de relações, mediadas por comportamentos recorrentes e passíveis de ordenamento. possíveis de serem inventadas para e por ele. Essas identidades são produzidas nas diferentes redes de poder e nos diferentes sistemas de significação que estão em ação na linguagem. Tais sistemas de significação e de representações culturais se multiplicam de acordo com as possibilidades lingüísticas de narrá-los (LOPES, 2004). A multiplicação das possibilidades de narrar os sujeitos e de inventá-los de acordo com diferentes grupos culturais gera a multiplicidade de posições que esses podem ocupar. Tais posições rotulam tanto identidades bem definidas (pelos grupos datados e localizados), quanto deixam em aberto outras posições que não se enquadram nos padrões inventados para falar do outro.
Entender o sujeito como sendo constituído por múltiplas identidades exige, de um lado, suspeitar das condições ditas naturais de seu desenvolvimento e, por outro lado, olhar para ele como uma invenção cultural datada e localizada. Conforme Lopes (2004, p. 37), “a concepção de sujeito a partir da centralidade da cultura exige a compreensão desse como uma invenção que se dá a partir do olhar do outro e de si sobre si”. São os grupos sociais que, tensionados por diferentes discursos, criam teorias que são usadas para classificar, nomear e identificar os sujeitos, atribuindo fases ou níveis de desenvolvimento aos mesmos. A ordem discursiva que estabelece as sujeições também estabelece as formas de nomearmos e de diferenciarmos uns de outros. Nesse sentido, a noção de pertencimento a um grupo só existe a partir da noção de não-pertencimento a outro grupo já nomeado. Assim, a identificação de alguém como não-aprendente é possível porque ele é identificado em contraste com aqueles que são denominados, reconhecidos e legitimados como aprendentes. Ainda que possa parecer trivial, é por isso que podemos dizer que somos negros porque não somos brancos; ou que somos brasileiras porque não somos argentinas etc. Nessa compreensão de identidade, o processo de diferenciação funciona como condição de existência para uma categoria. Ao nomearmos, criamos lugares e posições de sujeitos, assim como justificamos a in/exclusão destes sujeitos em determinados espaços, convenções e padrões de normalidade.

UM JEITO DE SER E DE APRENDER

Entre as promessas da racionalidade iluminista, inclui-se a de um mundo mais humano, mais fraterno, onde todas as pessoas possam viver em “plenitude”. Uma escola onde todos possam aprender e ensinar livre e efetivamente. Mas “esse jeito de ser e de aprender”, proposto por concepções criadas sob a base de um purismo teórico ou científico, implica um sujeito que deve se responsabilizar por todo o seu sucesso ou fracasso na escola e que deve se alinhar aos referenciais europeus, brancos, cristãos etc.
O ensinar e o aprender nem sempre ocorreram como ocorre na escola moderna (VARELA; ALVAREZ-URÍA, 1992). Já tivemos um contato (digamos) mais direto com os saberes; mas o disciplinamento colocou tais saberes em cercados imaginários, vigiados pelos especialistas. Nesse processo, os pedagogos subordinaram os saberes a metodologias, tirando deles boa parte do “cheiro” e do “sabor”, da sua relação com a vida e outros atributos que os padrões de cientificidade não conseguem contemplar. É assim, aliás, que funciona a Ciência moderna, nos seus enquadramentos paradigmáticos: “a ciência normal não tem como objetivo trazer à tona novas espécies de fenômenos; na verdade, aqueles que não se ajustam aos limites do paradigma freqüentemente nem são vistos” (KUHN, 1978, p.45). Estar na invisibilidade não significa não estar constituindo um discurso presente; mas acaba funcionando como uma estratégia para enfraquecer os discursos de grupos tidos como “problemáticos”, “incapazes”, “anormais”, “com dificuldades”, “não-aprendentes” etc.
Com isso, o ensinar e o aprender também foram tomando uma certa configuração, de cuja sistematização são bons exemplos a Didática Magna comeniana e o Ratio Studiorum jesuíta. Nessa configuração do ensinar e do aprender modernos, não há lugar para o matizamento da diferença, para o detalhe que pode conferir a alteridade única para cada um (LOPES; VEIGA-NETO, 2004). Tal configuração só admite o certo e o errado, o bem e o mal, o belo e o feio, o normal e o anormal, o que aprende o que não aprende. Assim é que a educação moderna funciona tomando as oposições como ponto de partida para pensar a realidade e operar sobre ela; resulta imediatamente disso o caráter necessariamente excludente da maioria das práticas (discursivas e não-discursivas) pedagógicas modernas. O fracasso escolar passa a ser inventado e visto como sendo uma “conseqüência linear” de questões de limites de classe social e de sujeitos examinados e estigmatizados como “portadores” de deficiências, problemas emocionais, cognitivos, afetivos, nutricionais, psicológicos e tantos outros criados para tornar visível uma diferença. Para Skliar (1999, p.18), “a lista da alteridade excluída é cada vez mais extensa, inacabável, majoritária. A alteridade resulta de uma produção histórica e lingüística, da invenção desses Outros que não somos, em aparência, nós mesmos. Porém que utilizamos para poder ser nós mesmos”.
Seria possível rompermos com essas concepções?
Se compreendermos os padrões de normalidade como sendo produzidos pela norma para falar do anormal, poderemos ter outras condições para compreendermos que as representações de “não-aprendente”, de “deficiente” e de “incapaz” são necessárias para que nos reconheçamos como “inteligentes”, “normais” e “capazes”. Suspeitar das representações que dizem dos limites do outro dentro dos espaços gerados no currículo — aqui entendido como um campo de lutas — pode nos trazer outros olhares e representações sobre os sujeitos.

OUTRA FORMA DE OLHAR PARA A DIFERENÇA

Pensar que a diferença inviabiliza ou dificulta o ensino e a aprendizagem faz parte do pensamento que se formou no contexto da escolarização; basta lembrar o fascínio que a possibilidade imaginária de classes homogêneas exercem nas escolas, isso é, classes selecionadas por idade, sexo, QI, necessidades especiais, classe social e outras formas mais sutis de organização de turmas. Tudo isso deixa à mostra o sonho moderno de homogeneização e padronização.
Apresentaremos alguns argumentos que fazem da diferença, da alteridade e da identidade conceitos importantes no processo permanente e móvel do ensino e da aprendizagem. Não se trata de idealizar uma forma de ensino e aprendizagem a partir de categorias teóricas sobre o currículo (SILVA, 1999), mas de deslocar do foco no aprender e no ensinar a visão que constitui os sujeitos em posições de não-aprendizagem. Nesse sentido, trazer a diferença para o centro da discussão é salutar. Mas, que é a diferença?
A diferença faz a diferença. Ela só faz sentido se vista a partir de significações produzidas dentro de campos de lutas históricas. Bhabha (1998, p.63) ao falar sobre a diferença, tentando distingui-la da diversidade, argumenta:
Se a diversidade é uma categoria da ética, estética ou etnologia comparativas, a diferença cultural é um processo de significação através do qual afirmações da cultura ou sobre a cultura diferenciam, discriminam e autorizam a produção de campos de força, aplicabilidade e capacidade.
As representações hegemônicas que criam o sujeito com “problemas de aprendizagem” geralmente estão legitimadas por discursos que, no território contestado da educação escolar, possuem melhores condições de articular a produção do diferente.
Silva (1999) nos alerta que a diferença é produzida por relações de poder; tratar o diferente como um sujeito menor envolve situá-lo em uma posição de menor poder. Então pensar a diferença sob este ponto de vista nos coloca questões que devem ser observadas com atenção para quem está interessado em construir outras bases para o ensino e a aprendizagem escolares. Pensar esses sujeitos — que não estão aprendendo aquilo que a escola quer ensinar, como e quando ela propõe ensinar — como ocupando uma posição de não-aprendizagem é diferente do que situá-lo numa condição natural e essencial de não-aprendizagem. No primeiro caso, sua permanência nesta posição pode ser transitória; tal permanência dependerá de outras relações que o posicionem em outros lugares, ou até da apropriação por parte da escola de outras formas de conhecer.
Para uma escola que tradicionalmente centrou o ensino e a aprendizagem em padrões de normalidade esse é um grande desafio. Muito mais do que respeitar as diferenças e desenvolvermos um sentido de tolerância, esta posição exige relações com as diferenças, possibilidades de trocas e de tomar a diferença como uma posição instituída em relações de poder. Exige pensar que os “diferentes” não possuem deficits de aprendizagem, mas aprendem de uma forma peculiar e que, mais do que fazer diagnósticos, precisamos problematizar e negociar outras representações para esses sujeitos. Representações que nos permitam pensar e ver como legítimas outras formas de ensinar e aprender indicadas pelos próprios sujeitos, forjadas nas relações com esses grupos culturais. Isso exigirá da escola, entre outras coisas, um desmonte de seus tradicionais currículos e listas de conteúdos.
Trabalhar com a diferença é pensar o diferente como uma possibilidade e não como uma falta; uma possibilidade que, justamente por sua diversidade, tem algo a negociar, a ensinar e a aprender. Esse ensinar terá que ser inventado com os próprios sujeitos da diferença. Serão tantas as formas quantas forem as diferenças e os/as diferentes. Nas palavras de Silva (1994), é preciso dar um “adeus às metanarrativas educacionais”; não há mais segurança, não há mais padrão prévio possível. Mas se isso nos dá calafrios, também nos dá uma sensação de estarmos trazendo para a conversação muito mais sujeitos e, o mais importante, justamente aqueles que não faziam parte dos discursos da escola da normalidade e da normalização.
Pensando desta forma, a diferença passa a não ser um problema, mas uma possibilidade de enriquecimento, de aprendizagem, de inclusão, de rompimento com os padrões de normalidade instaurados de forma sistemática e profunda na escola moderna.

O QUE ENUNCIAM OS PARECERES PEDAGÓGICOS

Não sabe ler e escrever, não raciocina, está há cinco anos na primeira série e este é o segundo ano que repete a segunda série, atualmente, freqüentando uma escola especial. Maria está mais satisfeita com a escola especial, na sua turma participam oito pessoas cujas idades variam de 13 a 30 anos. Seus irmãos, mãe e vizinhos a chamam de louca, débil mental.

É um aluno que raramente se concentra nas atividades. Levanta muito do lugar e, distrai os colegas com brincadeiras de mau gosto. Parece nunca ter vontade de fazer atividade alguma. Se omite sempre diante de seus atos. Gosta muito de chamar atenção e às vezes fala como se tivesse a idade de uma criança bem menor. O seu rendimento é baixo, pois nunca termina as atividades propostas com tempo. Tem dificuldade em atividades físicas como coordenação ampla, ritmo, equilíbrio e atenção. Ele não consegue alcançar os outros. Está sempre atrás dos outros.

O aluno Carlos Todos os nomes utilizados nos pareceres pedagógicos são fictícios. é muito dispersivo e hiperativo, sendo que, está demonstrando dificuldade em acompanhar o processo de construção da leitura e da escrita.

Nesses excertos extraídos dos pareceres pedagógicos selecionados para serem apresentados e analisados neste trabalho, podemos ver muitos discursos em ação. Entre eles, destacamos o discurso clínico não só pelas certezas de diagnósticos que ele possibilita aos professores enunciarem, como também a possibilidade de desencadear movimentos pedagógicos de normalização e de correção dos sujeitos que são desatentos, que possuem problemas de coordenação, que não aprendem a ler e nem a escrever, que são hiperativos, que não possuem limites etc.
Outra questão que nos chama a atenção nos documentos que analisamos é a presença do tempo como sendo um condicionante para falar da aprendizagem e do “rendimento escolar”. Expressões como “ele é lento”, “nunca termina as atividades propostas com tempo”, “está sempre atrasado”, “não acompanha, na escola passou com dificuldade, raciocínio lento” são usadas para descrever os alunos e as alunas que não se ajustam ao tempo estipulado a priori pela escola. O tempo escolar e o tempo de aprendizagem do aluno são variáveis que nem sempre se articulam. A escola possui um tempo para que o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno aconteça. Seja ele medido por fases, por níveis ou etapas, tal tempo — pré-estipulado pelos professores, que buscam em teorias suas razões para definirem o tempo do aprendiz — nem sempre é o mesmo tempo do aluno, que muitas vezes não conhece os limites temporais que são colocados para que sua aprendizagem e desenvolvimento se efetivem.
O tempo cronológico deve ser colocado sob suspeita quando se encontra tão fortemente marcado nos pareceres pedagógicos. Ele parece muitas vezes estar justificando e ou determinando as razões da não-aprendizagem escolar. Em geral, negamos no espaço da escola o tempo do sujeito. Em nome de uma média de normalidade estipulada por um número de alunos que demonstram aprenderem em um ano letivo, ou em dois bimestres, determinados conteúdos programados pedagogicamente, determinam-se posições de aprendizagem que são descritas de forma naturalizada. Ao usarmos a expressão “naturalizada” queremos dizer que pouco ou quase nada questionamos sobre aquilo que é dito e socialmente construído, mas aceitamos tranqüilamente os argumentos de “falta de tempo”, de “atraso”, de “lentidão” e de “dificuldade de acompanhar os demais” como sendo problemas apresentadas pelo aluno, que seriam próprios dele, imanentes a ele. Quando assinalamos pelo aluno em itálico, estamos indicando como as justificativas geralmente estão centradas no indivíduo e não no conjunto de outras possibilidades que podem estar produzindo o que chamamos de “dificuldade de aprendizagem” ou “problema escolar”. No corpo do sujeito aluno parece habitar todas as causas para o sucesso e o fracasso escolar, enquanto que são silenciadas as outras condições de possibilidade para a produção do que chamamos de sucesso e fracasso.
A intencionalidade pedagógica fica explícita nos pareceres, principalmente quando as professoras narram as muitas tentativas de recuperação dos sujeitos. Uma recuperação que pode ser lida tanto no sentido pedagógico como no sentido clínico. A busca pela mudança de comportamento e de posição dos sujeitos é uma tarefa das professoras, pois cabe a elas interferir nas ações dos outros para que as modifiquem, de acordo com referenciais de desenvolvimento, de aprendizagem e de sociabilidade que consideram adequados. Assumimos a intencionalidade pedagógica, mas questionamos os discursos que estão orientando o olhar e as ações pedagógicas. Trata-se de discursos jurídicos — quando as professoras falam da ameaça do Conselho Tutelar em agir sobre as famílias que não exigem a permanência dos filhos na escola —; de discursos psicológicos — quando são justificadas as ações dos alunos com problemas familiares ou com desajustes no meio onde vivem —; de discursos clínicos — quando vemos a busca de exames médicos que possam detectar razões para a não-aprendizagem ou que sirvam para ministrar medicamentos aos alunos —; e, por fim, os próprios discursos pedagógicos — quando descrevem os problemas de aprendizagem.
Todos esses discursos e outros que aparecem entrecruzados — alguns deles não tão fortemente marcados nos excertos que escolhemos para esta pesquisa — estão produzindo os sujeitos alunos e dando argumentos para que as professoras justifiquem suas ações de intervenção. No leque de discursos e de verdades enunciadas, podemos ver distintas ordens enunciativas. 
Uma dessas ordens está alinhada a uma lógica que chama para si o investimento pedagógico sobre um sujeito que pode ser recuperado com alguma facilidade e, assim, pode chegar a ser corrigido, de modo que, a partir daí, dispensará o serviço de apoio. Do total de 281 encaminhamentos analisados, 90 enquadram-se nesta categoria (32,03%).
Uma outra ordem de enunciados institui aquele sujeito que poderá viver dentro dos limites imaginários demarcados por algum desvio — um suportável desvio... — em relação a uma média sempre tomada arbitrariamente a partir da população. Esse sujeito é um assíduo freqüentador dos servços de apoio, ainda que possa passar períodos ausente de tais serviços (mas sempre sob a vigilância dos mesmos). Do total de 281 encaminhamentos, 143 enquadram-se nesta categoria (50,89%).
Há uma terceira ordem que se alinha a uma lógica em que as ações pedagógicas buscam normalizar os alunos que estão ainda mais afastados da média. Geralmente trata-se de alunos que apresentam problemas neurológicos. São alunos com distúrbios mais complexos do que os ligados à falta de atenção, à indisciplina e ao comportamento, e que, por isso, são vistos como alunos que se situam à beira da anormalidade. Para esses, os serviços funcionam como que um dispositivo de certificação da sua incontornável incorrigibilidade. Dos 281 encaminhamentos, 48 enquadram-se nesta categoria (17,08%).
Vemos, em suma, que existem três grupos de alunos que têm sido encaminhados ao SIAPEA. O grupo maior é composto por aqueles que podem ser mantidos na escola regular, pois têm capacidade de serem facilmente, com algumas “sessões de reforço pedagógico”, colocados dentro da média escolar. O segundo grupo é composto por aqueles que podem permanecer na escola regular desde que sejam mantidos permanentemente sob atendimento especializado (psicológicos e pedagógicos). O terceiro grupo compõe-se de alunos que são encaminhados à correção para que possam ser “comprovadamente” diagnosticados como sem condições de freqüentar o espaço destinado para os ditos “normais”.
Entre todos esses 281 alunos, 38% recebem medicação com psicofármacos regularmente.
Com a sofisticação da clínica e dos argumentos pedagógicos, a linha que separa normais de anormais torna-se cada vez mais sutil e de difícil determinação. Cada vez se torna mais problemático afirmar a normalidade e separá-la da anormalidade. Em boa parte, aquilo que os professores chamam de crise da escola deriva dessa dificuldade.
Costuma-se dizer que vivemos uma crise de certezas e de paradigmas. Parece cada vez mais difícil a consecução do sonho iluminista de encontrar um porto seguro onde possamos viver em paz e em liberdade nossa maioridade, num mundo inclusivo em que os sujeitos atinjam o pleno domínio e desenvolvimento de suas consciências. Sem este sonho, parece que nos perdemos em nossas ações e não sabemos viver sem as metanarrativas que nos apontem por onde andar, como viver e aonde chegar.
Nesses tempos de tensão, mudanças e instabilidade, temos que rever nossos conceitos, nossas crenças, ressignificar nossas esperanças, diminuir o tamanho de nossos sonhos e suspeitar constantemente de nós mesmos. Precisamos caminhar em novos sentidos. Precisamos nos movimentar na escola dentro de um campo de possibilidades que nos propicie condições de reflexão sobre a Educação, a Pedagogia e as verdades que criamos, que utilizamos e que acabam produzindo mais e mais exclusões. Precisamos, longe de uma esperança salvacionista e imobilizadora, olhar para os sujeitos buscando conhecer melhor as condições de possibilidade que estão produzindo as posições de aprendizagem e não-aprendizagem escolar que eles ocupam em suas especificidades.
Talvez aquilo que alguns chamam de crise na escola possa ser visto como sendo um estado de tensão permanente (BAUMAN, 1998). Uma tensão que pode estar derivando, em boa parte, do direito que os sujeitos arrogam a si de serem narrados e posicionados em outras tramas sociais e pedagógicas. Isso aponta para o entendimento da crise na escola como uma luta cultural em prol de novas formas de compreensão dos sujeitos da educação.

ALGUNS FECHAMENTOS NO ESTUDO

Neste trabalho, não tínhamos a pretensão de esgotar a discussão sobre as diversas possibilidades de leituras das posições dos sujeitos da aprendizagem a partir dos materiais coletados no SIAPEA. Nossa experiência neste Serviço cada vez mais nos tem apontado no sentido de que falar de pedagogias da diferença implica buscar outras possibilidades de leitura do sujeito que não aquelas apegadas aos diagnósticos — pedagógicos, clínicos, psicológicos etc.— ou às categorias pré-definidas à entrada do sujeito na escola.
Transformar as diferenças em identidades nomeadas e fixadas nos sujeitos e fazer da subjetividade algo que se reduz ao diagnóstico leva à compreensão de que a não-aprendizagem é algo sempre problemático, devido a seu caráter ora mais biológico, ora mais cognitivo. Isso acaba produzindo infinitamente um número crescente de sujeitos tidos como problemas e que, por isso, necessitam de correção em serviços especializados.
A não-aprendizagem, quando centrada no sujeito, requer para si uma ação de correção, de modo a apagar aquilo que é visto como caráter indesejável no corpo de quem o porta. Os discursos que enfatizam que o sujeito é quem porta uma dificuldade, uma deficiência ou uma limitação — que estariam determinando a sua não-aprendizagem — estão produzindo cada vez mais pedagogias reabilitadoras que não estão olhando para além da materialidade dessas supostas deficiências. Tais pedagogias, ainda que importantes, parecem não perceber que, para além das marcas visíveis do corpo, existem sujeitos que olham para si a partir daquilo que, como especialistas, enunciamos sobre eles.
No decorrer da pesquisa, percebemos também que a invenção da dificuldade de aprendizagem como um problema centrado do sujeito torna-se produtiva na medida em que faz proliferar os serviços de apoio pedagógico. É interessante assinalar que, se suspeitarem desse centramento no sujeito, tais serviços acabarão questionando sua própria razão de ser. Isso não significa dizer que eles deveriam ser extintos porque estariam gerando exclusões e marcas de não-aprendizagem; significa, apenas, que eles devem estar permanentemente colocando-se sob estranhamento e suspeita.
O projeto moderno e utópico de “escola para todos”, enunciado a partir do século XVII, viveria seu apogeu se além de todos estarem na escola e além de a escola saber trabalhar com todos, também todos estivessem aprendendo tudo ao mesmo tempo ou, pelo menos, em um tempo muito semelhante. Enquanto cai por terra a consecução da homogeneização, multiplicam-se serviços de apoio, multiplicam-se os especialistas da educação e multiplicam-se os interessados naqueles que não se enquadram nesta escola. E cada vez mais esses serviços tornam-se essenciais tanto para a escola — que precisa encontrar justificativas para o fato de que nem todos aprendem da mesma maneira —, quanto para as políticas neo-liberais — que necessitam apontar aqueles que não estão nos espaços da normalidade para que, simetricamente, possam exaltar aqueles que ali se encontram.
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