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Meu interesse em desenvolver este trabalho nasceu da necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre a educação concedida aos deficientes e compreender os efeitos de sentidos decorrentes dos entendimentos sobre a diferença e tratamento dispensado à mesma nesse período. Daí a importância segundo Marques (2001, p.222)
 de se buscar compreender a movimentação dos sentidos, uma vez que o objeto de análise “deficiência” significa muito mais do que a constatação de “anomalias” orgânicas (mentais, motoras ou sensoriais). O que é instaurado, de fato, é a necessidade de se pensar com mais profundidade a relação identidade versus diferença, ou seja, a tão difícil problemática da exclusão social, uma das mais sérias e mais tristes marcas da sociedade brasileira, ao longo de toda a sua história.
Dessa forma, ao se falar dos sentidos atribuídos à deficiência em determinado contexto, é necessário perceber que esta não se localiza somente no indivíduo, mas antes e principalmente na maneira como determinados grupos sociais a concebem. Segundo Omote (1994, p.67) a questão da escolha de um dado critério ou padrão depende das forças sociais e históricas prevalecentes no grupo ou organização em cujo interior a deficiência adquire um particular significado.
No caso específico do deficiente, pode-se afirmar que as ações acerca de suas limitações e possibilidades estiveram sempre delineadas pelas concepções de homem, de mundo, de sociedade e de educação assumidas pelas pessoas em determinados períodos de tempo. Nesse sentido, o trabalho ora efetuado buscou alguns elementos que poderiam indicar os  entendimentos que se tinha acerca das questões referentes à  Educação Especial na  década de 1970. 
 Com relação a década estudada optei por tal período por considerá-lo o marco no processo de elaboração e operacionalização de uma Política Nacional de Educação Especial, iniciativa esta, que já vinha sendo delineada ao longo da década de 1960. Como exemplo pode ser citada a Lei 4.024/61, Art.88 onde já constava a necessidade de serviços de Educação Especial.
Em 1971, foi constituído, pelo MEC, um grupo tarefa, através da Portaria n.º 86, de 17 de junho de 1971, com a finalidade de realizar uma exaustiva avaliação da Educação Especial no país. Tal avaliação resultou na apresentação de sugestões, diretrizes e propostas para a criação de um órgão especializado neste campo do saber. Em 1972, quando da formulação do I Plano Setorial de Educação, a Educação Especial foi assumida como área prioritária pelo Poder Público. 
Após a promulgação da Lei 5.692 de 11 de agosto de 1971 e sua regulamentação  em 1972, com o Parecer 848 do Conselho Federal de Educação aprovado em 10 de agosto do mesmo ano, definiu-se a natureza do tratamento especial e enfatizou-se a necessidade de instalação de serviços especializados junto aos sistemas de ensino. Nesse contexto, foi criado o CENESP (Centro Nacional de Educação Especial), através do decreto n.º 72.425, de 3 de julho de 1973, com o objetivo de coordenar as ações de política educacional para os portadores de necessidades especiais É importante frisar que este trabalho não possuiu a intenção de entrar no campo das discussões terminológicas, de tal modo que variadas definições aparecem no corpo do texto, tendo sido priorizadas as designações originais encontradas nas teses e dissertações analisadas.. 
Outro fato que favoreceu o delineamento do cenário da Educação Especial no Brasil, na década de 1970, foi a aceleração do processo de abertura de novas escolas e classes especiais para o atendimento educacional aos deficientes. Essa institucionalização da Educação Especial, que já se iniciara nas décadas anteriores, foi fortalecida pela ênfase dada pela educação aos portadores de necessidades especiais.
Dessa forma, o presente estudo buscou analisar as dissertações e teses produzidas na década de 1970 nos Programas de Pós-Graduação em Educação e áreas afins, uma vez que tais produções contribuem para a reflexão dos pensamentos e idéias  sobre a deficiência, desempenhando ao mesmo tempo, um papel de norteadora, apresentando caminhos que tanto poderiam ir ao encontro do discurso oficial da época, como também representando direções contrárias e apontando novas possibilidades de conceber a deficiência.
Diante do que foi exposto, considerei relevante investigar as questões acerca da deficiência, não só por suas implicações educacionais, políticas e sociais, mas sobretudo, por proporcionarem ao leitor uma panorâmica da ideologia propagada neste período, contribuindo para a análise das concepções geradas e veiculadas nos trabalhos defendidos nos Programas de Pós-Graduação em Educação e áreas afins, nos anos 70.
Para esta análise recorri também a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos que  dedicou o volume 58, de 1972, exclusivamente à Educação Especial, refletindo nele as idéias de educação destinada aos grupos especiais.
Um dos aspectos coletados neste volume diz respeito à forma de conceber a educação para tal clientela. A Educação Especial era vista neste momento como um campo de investigação em processo, não sendo admitido neste a “improvisação não controlada ou a fabulação gratuita” (p.05).  Nessa direção, tal educação foi submetida à experiência e o conhecimento em educação às exigências do método científico ao lado da universalização do ensino. Assim, a educação de grupos especiais ganhou nova dimensão, beneficiando-se, segundo os educadores da época, dos progressos alcançados pelas ciências do comportamento, em particular pela Psicologia, bem como pela neurologia,  entre outras especializações, refletindo e reforçando a influência de outras áreas do conhecimento nas ações referentes à educação de alunos com necessidades educativas especiais.
Para a execução deste trabalho utilizei como primeiro critério para a escolha das instituições a serem investigadas, as que contemplavam as pesquisas desenvolvidas no período de 1970-80.
 Para isso busquei como referência o trabalho de Warde (1983) quanto ao início dos Programas de Pós-Graduação em Educação no Brasil.  Através dessas informações, centrei meu olhar para os Programas que possuíam produções de mestrado e doutorado, lembrando que este período caracterizou-se mais pela consolidação dos Programas de Mestrado, do que sua expansão, ao lado da emergência de Programas de Doutorado. 
Assim sendo, defini trabalhar com as seguintes instituições: PUC/RJ, PUC/SP, UFRJ, USP, UFF, FGV, pois estas além de respeitarem o período demarcado por este trabalho (1970-80), estão localizadas na região estabelecida (Rio/São Paulo) e abarcaram o tema por mim escolhido. 
Neste processo de coleta dos dados, deparei-me com a dificuldade de encontrar trabalhos na Educação, que contemplassem a área de Educação Especial. Isso ocorre, segundo Nunes, Ferreira, Glat e Mendes (1998, p. 09), 
porque a produção científica brasileira em Educação Especial recebeu grande impulso a partir do final da década de 70 quando foram criados o Programa de Mestrado em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e o Curso de Mestrado em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Diante disso, considero oportuno apresentar o procedimento de coleta dos dados efetuado por este estudo, dividindo-o em três etapas: (1) a coleta de dados se deu em loco, não sendo possível via computador, uma vez que os bancos de dados das universidades apresentavam resumos dos trabalhos defendidos a partir da década de 80 ; (2) ida às prateleiras, leitura e reprodução xerográfica dos resumos. 
Com relação ao material empírico, o procedimento para a coleta de dados teve como referência os trabalhos que, em alguma medida, respondessem minha pergunta inicial: nas produções dos anos 70 quais eram os sentidos atribuídos à deficiência? Tal questionamento propiciou-me encontrar um total de 70 trabalhos, divididos em teses e dissertações. Entretanto, é importante frisar a impossibilidade de apresentação dos 70 trabalhos, visto que 17 deles apresentavam, em seus resumos, um texto incipiente,  não abordando diretamente a temática, impossibilitando dessa forma sua inclusão.
Assim sendo, 53 pesquisas foram apresentadas por temáticas – como trabalho, educação, saúde, família – por  representarem possíveis espaços sociais ocupados por esta população. Desse montante, selecionei 8 produções tendo em vista as temáticas encontradas e suas variadas possibilidades de encaminhamento.
Desse emaranhado elegi como categorias de análise a institucionalização da deficiência, normalidade versus anormalidade, patologização e a política educacional permeando as respectivas ações e discursos referentes à população deficiente. Para tal problematização optei trabalhar os múltiplos discursos existentes nas dissertações e teses desenvolvidas neste período, deslocando o olhar sobre a deficiência para a trama das relações sociais. 
Para contribuir com esta discussão, recorri ao dicionário Novo Aurélio (1999), buscando o significado dado a algumas palavras. Entre elas gostaria de destacar: Normal – 1. que é segundo a norma; Anormal – 1. que está fora da norma ou padrão; fora de costume, tarado; excepcional. Desvio – 1. afastamento de uma linha (de conduta, de regras, etc.) tomada como base. Disciplina – 1. ordem que convém ao funcionamento regular duma organização; submissão a um regulamento. Normalizar – 1. tornar normal, padronizar; retornar à ordem.  
Tais significações trazidas para o campo da Educação Especial, auxilia-nos a pensar o que é ser normal ou divergir do padrão estabelecido de normalidade, contribuindo para uma reflexão acerca das implicações sofridas pelas pessoas consideradas  “anormais” ou desviantes.
Tendo em vista que a sociedade capitalista visa a produção e a eficiência desta por parte de seus integrantes, encontramos no deficiente, nesta perspectiva, uma presa fácil de ser capturada e excluída desta teia social, uma vez que esta visão de deficiência passa pela falta de algo, pela idéia de ineficiência, improdutividade, ônus. Ciampone (1993, p.34) auxilia-nos nesta reflexão quando refere-se a lógica capitalista: É comum atribuir-se, também, aos deficientes os atributos de seres parasitas e incapazes de lidar com seus próprios assuntos, se constituindo em peso para o encargo público  
Isto ocasiona uma dificuldade de convivência com o diferente, necessitando-se da instalação segundo Marques (1998, p.106) de uma rede de aparatos institucionais para que os critérios de eficiência e de ineficiência (ou deficiência) possam ser balizados e controlados com maior eficácia.
Tal concepção, de se olhar o corpo deficiente como um corpo danificado, comprometido, acaba por reduzir os espaços a eles destinados, intimidando suas ações e facilitando a produção de corpos retraídos e pensamentos aprisionados.
Marques (2001) traz em sua tese de doutoramento, a discussão de Foucault sobre o processo de quadriculamento do espaço e sua eficiência no processo de produção dos por ele chamados, corpos dóceis. Segundo o autor, ao se limitar fisicamente o espaço do corpo, determina-se também o seu espaço social e o seu grau de liberdade de ação, definindo-se a posição espacial de cada indivíduo em um determinado ambiente sociocultural.
Tais limitações acabam dificultando e/ou impossibilitando o acesso dos deficientes a certos ambientes sociais, que escorados por sutis esquemas de vigilância e enquadramento, reproduzem a noção de se estar “dentro” ou “fora” do que é esperado e concebido como normal. 
Tal fato não pode ser desvinculado da concepção funcionalista de sociedade, que parte da visão de um “corpo social” estruturado com órgãos e onde cada órgão tem uma função social precisa, estabelecendo assim, as funções e espaços de cada indivíduo e determinando segundo as normas, quem pode e quem não pode desempenhar os diversos papéis sociais. Nas palavras de Ribas (1989, p. 15-6) 
(...) Estas são idéias facilmente transponíveis para o nosso corpo humano individual. Um corpo deficiente seria, sob esse raciocínio, um corpo que apresenta necessariamente disfunções, incapacidades e não estaria em ordem. Um corpo que não está em ordem conseqüentemente não poderá alcançar o progresso tão desejado. Logo, será um corpo fadado a não ter realizações, a não ter progressos, a ser sempre dependente.

Esta concepção acaba por legitimar uma idéia equivocada de mundo, pois segundo Ribas (p.15), a realidade vista como um “corpo social” que deve estar sempre em ordem para obter o progresso, não considera as próprias contradições internas, suas fraturas e a diversidade desta mesma sociedade. Transpondo tais idéias para o corpo humano, este deve também acompanhar esta ordem e se por algum motivo (comprometimentos físicos, mentais e de comportamento) isto não ocorre,  este corpo não será considerado um corpo em ordem, produtivo, eficiente. Conforme salienta Ciampone (1993, p.22) citando Amaral:
O deficiente é a própria encarnação da assimetria, do desequilíbrio, das disfunções. Assim, sua desfiguração, sua mutilação, ameaça intrinsecamente as bases da existência do outro. Seu existir põe em movimento uma gigantesca pá de moinho que, descontrolada subitamente, ameaça transformar a energia gerada costumeiramente com tranqüilidade, numa torrente quase incontrolável, um caudal de águas turbulentas.

E ao pensarmos por este prisma, fica a pergunta: Sendo as pessoas deficientes concebidas a priori como indivíduos portadores de inferioridade corpórea e de incapacidade produtiva e intelectual, quais são os espaços sociais a eles destinados?
Para este indivíduo seria concedido então, um espaço com pessoas capacitadas a garantirem a sua reabilitação e treinamento de  habilidades, para quem sabe, num futuro próximo, se inserirem neste “corpo social”. Isto garantiria não só o progresso mas sobretudo, manteria a segurança e a ordem da sociedade.
 Isto equivale dizer que as instituições especializadas, ao mesmo tempo que defendem o discurso de auxílio e capacitação educacional e profissional através de oficinas protegidas aos seus “pacientes”, prestariam também serviço à sociedade, protegendo esta última da desordem e do constrangimento causado por estas pessoas. Nesta perspectiva, poderíamos afirmar que estas instituições por detrás de um discurso rebuscado de proteção, cura, educação, estariam na verdade, preservando os indivíduos considerados ”normais” do convívio com os concebidos como “anormais”.
E aí retomamos, mais uma vez, a discussão em torno do que seria a normalidade versus anormalidade. O primeiro ponto que gostaríamos de levantar diz respeito às causas orgânicas de algumas deficiências, que não são o ponto central desta pesquisa, mas que não são descartáveis, pois é sabido e reconhecido que alguns distúrbios geram problemas e necessitam de diagnósticos e intervenção médica.
Não se trata então, de negar a existência de tais fenômenos, mas partir de que a deficiência deve ter, necessariamente, causas orgânicas, desconsiderando o contexto social e consequentemente a forma de serem concebidos tais indivíduos.
Muitas referências teóricas relacionam a normalidade como algo avesso à anormalidade, partindo da definição que o “normal” é aquilo que a maioria das pessoas faz, num determinado contexto. Assim, a normalidade seria definida como aquele indivíduo que se adapta às regras da sociedade, que não as questiona, reproduzindo-as passivamente. Portanto, ser normal em nossa sociedade é adaptar-se às prescrições, é estar dentro do que é considerado estatisticamente como “normal”, é não causar desordem no “corpo social”. 
Sant’Anna (1988) neste sentido, chama a atenção para a necessidade que a sociedade tem em validar como normais, os padrões estabelecidos de comportamento, os valores econômicos, a camisa de força imposta pela estética do corpo, o tipo ideal, impondo assim, uma exigência externa aos indivíduos, cujas existências consideradas desviantes, apresentam-se como algo indesejável, fora da prescrição de normalidade. 
Por isso, ao se falar da educação dada aos deficientes na década de 1970, precisamos estar atentos para as variadas possibilidades de espaços educacionais concedidos a esse fim e a essa clientela, encontrando desde de escolas e classes especiais até a proposta de integração na rede regular de ensino. Contudo, o que pudemos apreender dos trabalhos (teses e dissertações) encontrados neste período foi uma prática, em sua grande maioria,  voltada para o isolamento, que ocorria desde de classes e escolas especiais até o internamento, seja de regime fechado, aberto ou semi-aberto.
Gallagher (1972), em sua proposta de planejamento para a Educação Especial, apresentou algumas vantagens destas modalidades de atendimento. Segundo ele, as escolas especiais apresentariam como vantagens recursos de ensino e equipamentos concentrados em um só lugar, facilidade de ajustamento do programa de ensino ao ritmo mais lento de aprendizagem da criança, assistência mais efetiva com  professor preparado e que tem sob seus cuidados um grupo menor de crianças, aumentando a possibilidade de dar a este sujeitos uma atenção individual e afastamento das classes regulares de crianças deficientes, liberando, assim, o professor regular para que ele possa atender melhor às crianças médias ou superiores.
Tais atitudes acabaram gerando um forte esquema de identificação e segregação dos deficientes, que possuíam espaços físicos bem definidos pelos “ditos normais”, como os mais adequados para sua reabilitação, educação e possível integração no mundo destes.
Nas palavras de D'Antino (1998, p.50)
A função social destas instituições percorre caminhos que parecem mais próximos de tornar distante o deficiente da comunidade em que vive (pela forma segregada de funcionamento institucional) do que efetivamente o de inseri-lo no espaço social.

É importante frisar no entanto, que mesmo não possuindo a finalidade manifesta de punir ou segregar e sim como sugere Marques (1988) minimizar as mazelas vividas pelos deficientes, ainda assim, não estariam delimitando os espaços e reproduzindo a idéia do quadriculamento e do adestramento dos chamados corpos dóceis?
Carvalho (1994, p.6) analisa o fenômeno da institucionalização e das marcas deixadas nestes indivíduos: 
os estereótipos são aplicados aos portadores de necessidades especiais, particularmente quando deficientes. Socialmente percebidos como incapazes e improdutivos e biologicamente considerados "anormais", ficam erroneamente na condição de clientes, como se fossem dependentes de proteção institucionalizada, porque são doentes. Sob essa falsa e perversa ética, têm sido privados do direito de acesso à escola pública, o que gera a necessidade de se criarem as escolas especiais, para oferecer-lhes o atendimento especializado.

Nesta perspectiva, como fica a posição social ocupada pelo indivíduo deficiente? Segundo Marques (2001, p.56), ele acaba por se constituir numa figura paradoxal: por um lado, ele representa a fuga do padrão tido como normal; por outro, ele precisa reconhecer e assumir a sua condição de desviante, transformando em aceitável e natural o procedimento dos ditos normais em relação a ele.
Omote (1990, p.11-26) denuncia a existência de uma estratégia social de exclusão dos deficientes, que consiste no desleixo com a aparência física de tais pessoas. Tais atitudes pessoais e sociais para com as pessoas deficientes, denota como sugerem Telford e Sawrey (1976), uma relação com a evidência ou com a identificabilidade do desvio. Assim, uma séria conseqüência social da instituição de amparo à deficiência seria o fortalecimento do preconceito, do estigma, da discriminação.
Desta forma, o discurso educacional voltado para estes indivíduos preconizava o direito de oportunidades e de integração, admitindo-se a possibilidade de viverem uma vida normal, desde que fossem oferecidos e garantidos, meios para tanto. Tais idéias vão ao encontro do discurso legal da época, onde se defendia a idéia de inserção destes indivíduos no convívio social, “preferencialmente”,  nas classes regulares, o que ocasionou uma flexibilidade na aceitação destes por parte da rede regular. Significa dizer que a integração dependeria das circunstâncias e disponibilidade dos estabelecimentos e  dos professores para receberem tal clientela. A concepção que se tinha de excepcionalidade foi se modificando nos sucessivos confrontos entre educação regular e educação especial. A esse propósito afirma Birch (In César, 1978, p. 11).
	Até o presente, definições de crianças excepcionais tem enfatizado três pontos. Um, a natureza fisiológica da condição tida como excepcional: “cego, mentalmente dotado, aleijado, emocionalmente perturbado, retardado...”. O segundo ponto era de que a criança excepcional não poderia receber educação adequada em classes regulares. O terceiro ponto implicava em forte ligação entre os dois primeiros. Isto é, que devido à cegueira ou à superdotação, a criança necessitava de educação especial.

Podemos perceber aqui, que a concepção de integração veiculada,  passava pela idéia de reintegração e ajustamento, uma vez que supunha, o preparo dos deficientes por parte dos profissionais especializados para uma futura integração destes em classes comuns, já ajustados e preparados para o convívio social. Este discurso de reintegração acabou por legitimar a existência desta estrutura paralela de ensino, uma vez que tal separação/seleção, contribuiria para a manutenção da ordem e do progresso dos considerados “normais”.
Como conseqüência destas idéias foram se organizando as escolas e as classes especiais em escolas comuns, sendo estas opções educacionais vistas como procedimentos e métodos que minimizavam a segregação destes educandos, indicando uma evolução e atenuação desta condição.
	Neste contexto surge o movimento denominado mainstreaming que segundo Cesar (1978, p.13):
 vem opor-se aos ambientes restritivos das antigas escolas residenciais, quanto à prática de classes especiais em escolas comuns, onde as crianças são atendidas à parte, nem tendo currículos adaptados às suas necessidades, nem participando, quando possível, das atividades das classes comuns.

Podemos destacar da citação acima alguns pontos: o primeiro deles diz respeito ao avanço de tal conceito, implicando em uma quebra de concepção, uma vez que critica os modelos educacionais existentes neste período, e, ao mesmo tempo, retrocede ao sugerir uma mudança de currículo e limitações quanto à participação nas atividades das classes comuns.
Este “no que for possível” presente não só na Lei 4.024/68 em seu Art.88, mas fortemente marcado em quase todas as produções e ações propostas não deixou de aparecer no maisntreaming, quando Cesar (1978, 14) assim nos fala:
Naturalmente, a mainstreaming não é para todos os excepcionais. Crianças que precisam de tratamento à parte, continuarão recebendo-o. Entretanto, educação com isolamento, só mesmo em casos extremos, àqueles que nada lucrarão em classes comuns.

Aliás o próprio Projeto Prioritário nº35 (pp.3-4), do Governo Federal, que fixou as Diretrizes Básicas para a ação do Centro Nacional de Educação Especial (CENESP) também apresentou no corpo do seu texto esta ambigüidade. A exemplo:
O Plano Setorial de Educação e Cultura (1972-1974) estabelece que a função da educação é valorizar cada homem como indivíduo e como ser social e acrescenta que, o mesmo interesse social exige que se eduquem os excepcionais, os deficientes, no sentido de torná-los, quando possível, participantes de atividades produtivas. 

A integração nesta perspectiva passaria pelo direito do indivíduo deficiente em se beneficiar dos programas de Educação Especial oferecidos a este fim e a esta clientela. Segundo Neves (1976, pp. 5-6), o aluno de características excepcionais tem o direito a se beneficiar (...), direito este que deve perdurar enquanto dele tiver necessidade.
Outro dado interessante a ser ressaltado foi e ainda é, a presença de diversos especialistas de diferentes áreas do conhecimento no campo da Educação Especial.  A esse respeito Edler (1977) chama-nos à atenção para a mudança ocorrida neste período, do enfoque monodisciplinar (esfera médica) para uma abordagem multidisciplinar, estendendo a preocupação a outros profissionais, ocupando lugar de destaque, segundo a autora, a figura do educador.
Vale lembrar que, na maioria das vezes, o último grupo de profissionais a ser consultado a respeito dos avanços e retrocessos dos indivíduos deficientes são os educadores. E aí surgem algumas perguntas: Será que realmente a figura do educador ganhou ênfase? Mudou de fato o enfoque médico sobre as questões relacionadas a esta população? 
Para tentar responder a estas perguntas, considero oportuno relembrar a multiplicidade de instâncias periciais a que ficaram expostos os indivíduos deficientes entregues às instituições destinadas ao seu amparo.
Sant’Anna (1988, p.92) critica severamente o poder institucional sobre a potencialidade humana, pois, segundo ele, toda uma equipe de técnicos, com instrumentos de validade duvidosa, emite laudos cuja função é configurar o rótulo de deficiente, classificar e segregar os desviantes.
Como desdobramento deste poder, verifica-se uma completa transferência de responsabilidade da sociedade para a instituição assistencial, como se essa fosse a dona do saber e da própria liberdade do indivíduo deficiente. E é justamente aí que reside a eficácia da institucionalização da deficiência: através do saber, delega-se o poder sobre estes indivíduos; poder de definir o que neles é “normal” ou “anormal”, ”sadio” ou “doente”,  “adequado” ou “desviante”.
 A respeito dos rótulos sociais impostos geralmente por profissionais detentores do poder de diagnosticar, encaminhar e controlar estes indivíduos, faço uso da pesquisa de Schneider (1974), analisada para este trabalho: 
Uma vez mais evidenciam-se os estereótipos sociais que rotulam de retardados certos indivíduos que na escola recebem educação em classes especiais, esquecendo-se, que ao deixarem a escola e conseguindo emprego na comunidade, somam-se ao contingente produtivo dessa mesma comunidade, com inúmeras probabilidades de perderem o “status”. Se no emprego fica omitida sua procedência, valorizando-se sua capacidade produtiva, o jovem “retardado” é aceito como qualquer  outro jovem cidadão. Mas se é conhecida sua procedência, cria-se como que uma auréola e a própria sociedade incumbe-se de alimentar a condição de deficiente. 

Tal postura de se conceber o deficiente como um doente, a diferença como patologia, se justifica pela necessidade da sociedade, em selecionar os considerados melhores e encaminhar os que representam ameaça à ordem e o bem-estar dos demais, submetendo-os a tratamentos, sejam eles: corretivos, adaptativos ou medicamentosos.
Desta forma, é atribuída à medicina a função de curar a anormalidade, evitar a diferença, diagnosticar os desvios, definindo a partir da “suposta” normalidade, os que devem receber tratamento, uma vez que, são “doentes” e portanto, necessitados de intervenção médica e psicológica.
Padilha (1997, p.14) auxilia-nos quando retrata o modelo organicista, que centra suas explicações e hipóteses em noções de hereditariedade e congenialidade, atribuindo às perturbações uma herança genética “defeituosa”. Segundo a autora:
No modelo organicista, assume-se o Ser Vivo, organizado, ativo, fonte de seu próprio desenvolvimento. Na construção dos diagnósticos de deficiência (...) e nos encaminhamentos das crianças para as classes especiais, essa matriz, essa maneira de olhar o Homem e sua constituição, está presente, orientando, inclusive, os documentos “legais” em relação à Educação Especial. As classificações mais utilizadas decorrem do modelo médico, impregnado de noções com forte caráter de patologia, doença, medicação, tratamento (...).
Assim, a deficiência, como todos os outros casos de desvio da normalidade, constitui-se num objeto permanente de vigilância, tratamentos especiais e encaminhamentos,  contribuindo, a nosso ver, para a proliferação da concepção de deficiência associada à doença. Tal critério para afirmar a singularidade educativa desses sujeitos é o de uma caracterização a partir da deficiência que possuem, utilizando-se de intervenção terapêutica e clínica, ocasionada por uma visão de incompletude destes sujeitos. E é neste sentido que o discurso da medicina ganha força dentro da Educação Especial.
Apesar dos esforços empreendidos neste período para a atenuação da visão médica sobre a deficiência e a redução a designações clínicas, os excepcionais continuaram sendo vistos como “desviados sociais”, ou seja, indivíduos que ultrapassavam  a linha admitida como fronteira da normalidade. Edler (1977, p. 23) neste sentido, cita Stoetzel:
As formas de desvio variam com as sociedades, alinhando-se cada uma, dentro de um quadro determinado, característico da mesma sociedade (...) As sociedades reconhecem oficialmente a existência desses desvios, dão-lhes nomes e reservam-lhes “status” à parte.
Isto nos permite questionar quem eram considerados os excepcionais neste período. Edler (1977, p.26) visando nomear tais indivíduos, buscou na Revista Brasileira de Deficiência Mental de 1968 a seguinte designação:
Considera-se excepcional, para todos os efeitos, a criança, o adolescente, o adulto que se desvia acentuadamente da média de normalidade por suas características físicas, mentais, sensoriais ou sociais, exigindo, conforme o caso, modificações ou adaptações nos serviços de educação, formação profissional e de previdência social, ou situação legal especial, notadamente nos setores de trabalho e da vida civil.
Na citação acima, podemos perceber a idealização de um tipo de Homem, determinado por padrões estabelecidos de normalidade, sugerindo ao mesmo tempo características dos que fugiam à regra.
Desta maneira estabelece-se que a normalidade seria a ausência de sintomas patológicos e anormalidade a presença dos mesmos, envolvendo julgamentos sobre o estado biológico em termos de saúde versus doença, o que acaba por gerar numa polaridade entre bom e ruim, saudável e doente, denotando um modelo patológico com relação à deficiência.
Além deste modelo, o estatístico também era utilizado para estabelecer normas para as populações. Neste caso os atributos individuais eram descritos por sua posição relativa numa distribuição de freqüência. Porém, o que pudemos apreender das produções analisadas foi a utilização de ambos os modelos, com uma tendência para raciocinar em termos do modelo patológico. Este raciocínio pode ser melhor descrito nas palavras de Edler (1977, 28):
Baixo quociente intelectual (Q.I) é mau no enfoque social. O patológico é mau, logo o Q.I é um signo patológico. E como os signos patológicos indicam enfermidade, quem tem Q.I baixo é enfermo, anormal (...) o Q.I. que não é uma manifestação biológica e sim um escore comportamental, fica conceituadamente percebido como sinal patológico, sujeito a todas as implicações desse modelo.
Neste sentido, o termo anormal acentua segundo a autora, o sentimento de inferioridade do indivíduo, encerrando ao mesmo tempo a idéia do definitivo, do irremediável. 
Pereira (1978, p.14) ao abordar em seu trabalho a questão do Q.I traz uma significativa contribuição ao citar Shriver que sobre este assunto faz a seguinte crítica: As crianças no mundo atual nascem e crescem sob o signo tirânico do Q.I., quando está provado que outras qualidades, além do Q.I., podem indicar possibilidades de sucesso na vida.
Entretanto, Edler (1977) demonstra como as terminologias ainda se utilizavam de testes que apresentavam variações segundo o Q.I. dos sujeitos observados, modificando-se as nomeações de acordo com as necessidades da sociedade. A esse respeito diz ela (p.29) :
Originalmente, todos os deficientes eram inseridos na categoria da anormalidade, da doença. Quando os interesses da sociedade voltaram-se para os intelectualmente superiores, o termo excepcional foi adotado para referir-se àqueles indivíduos que, por um conjunto de características, apresentam-se como invulgares, diferentes.
Percebemos aqui, que o termo diferente ganha um novo significado, respondendo a uma necessidade da sociedade de inseri-lo no desenvolvimento do país, ao mesmo tempo que reforça o modelo estatístico, que pressupõe a existência de escalas de inteligência.
Dessa forma, o termo excepcional passou a referir-se a indivíduos que diferiam da faixa média em tal medida que suas diferenças justificavam algum tipo de ajuste escolar especial, seja na própria sala ou em classes especiais, aplicando-se segundo Edler (1977), tanto aos indivíduos cujas diferenças não permitiam integrá-los ao convívio com os “ditos comuns”, como àqueles cujas diferenças os capacitavam a atuar acima dos termos médios.
Nota-se a utilização do termo “comum” como sinônimo de “normal”, sugerindo que “anormal“ seria o “incomum”, o desadaptado, o desviado. Tal concepção demonstra como o modelo estatístico e o patológico continuavam norteando o pensamento e as práticas relacionadas às pessoas deficientes, apesar das tentativas de superação destes modelos.
Finalizando gostaria de ressaltar alguns pontos considerados por este trabalho como essenciais para a compreensão dos sentidos atribuídos à deficiência nas produções acadêmicas desenvolvidas na década de 1970. O primeiro refere-se a presença constante do modelo patológico e estatístico na aquisição do conhecimento acerca da deficiência, gerando uma polaridade entre “normais” e “desviantes”, “sadios” e “doentes”, tendo como parâmetros, muitas vezes,  a presença de sintomas patológicos e escalas de inteligência. Tal concepção reflete o uso de padrões estabelecidos socialmente e na utilização de modelos e indicadores para apontar os que fugiam à regra, os que se desviam do estabelecido.
O segundo diz respeito aos espaços destinados a estes indivíduos concebidos como deficientes. Num período marcado pela presença de modificações filosóficas e respeito às diferenças, na prática, encontramos um espaço restrito de atuação destes indivíduos, seja no âmbito educacional ou nas práticas sociais mais amplas, uma vez que o discurso de integração passava pela idéia de adaptação.
Dos questionamentos suscitados através da leitura do material pesquisado, pudemos perceber alguns motivos que desencadearam tais preocupações e interesses por esta área específica e a maneira pela qual foi conduzida neste período. O primeiro deles diz respeito ao momento político e econômico vivido pelo país, que, buscando se “modernizar” e entrar no mercado mundial, voltou-se para áreas como educação, tecnologia e saúde na tentativa de se unir aos países do primeiro mundo via internacionalização.
Para isto investiram na educação e na atualização de novas técnicas e conteúdos considerados defasados, visando desenvolver ao máximo o campo educacional, pois neste período de grandes investimentos e abertura de espaço para as indústrias internacionais era preciso formar pessoas aptas para suprirem as demandas do próprio mercado.  É o período do encanto com a técnica.
É possível perceber este encantamento através da análise das produções então desenvolvidas, que se utilizavam de vários testes e procedimentos para verificação dos que fugiam à regra e que necessitavam, portanto, de um atendimento individual e especializado para engrossarem o contingente da produção, estando aí os que apresentavam atraso com relação à matrícula, os carentes culturais e os deficientes. 
O segundo diz respeito ao discurso oficial de expansão de oportunidades educacionais que, ao mesmo tempo em que anunciava uma abertura de oportunidades a estes indivíduos, com a intenção de tornarem estes produtivos ao invés de apenas consumidores, negava este acesso ao propor práticas segregadoras e espaços reduzidos, alimentando desta forma, a marginalização. A própria Lei 5.692/71 na exata medida em que propunha uma expansão de atendimento aos indivíduos que estavam fora da escola, visando sua integração escolar e inclusão no mercado de trabalho, apontava para estes um “tratamento especial”.
Isto foi possível apreender no próprio corpo dos textos legais e nas produções acadêmicas, em que era sugerido que os alunos que apresentassem deficiências ou que se encontrassem em atraso escolar tivessem oportunidades de estarem na rede regular de ensino, respeitando no entanto suas limitações e peculiaridades. 
Este fato vai ao encontro das idéias predominantes do período, marcadas por uma tendência tecnicista, inspiradora da maior parte dos estudos e iniciativas na área de educação. Sobre esta tendência a Pós-Graduação em Educação ilustra esse fenômeno de modo eloqüente.  
Estas tendências tinham um motivo de ser, pois neste período pregava-se a idéia de que era possível sim educar os alunos considerados “lentos” ou “rápidos” precisando no entanto, para se efetivar a chamada integração, de técnicas e procedimentos especiais que favorecessem a educação, a reabilitação e o desenvolvimento destas pessoas.
Gostaria de ressaltar que o material encontrado para a execução desta produção apresentou inúmeras possibilidades de leituras, sendo esta apenas uma opção de direcionamento do trabalho, que  se deu em resposta à questão inicial que permeou toda a pesquisa, a tentativa de compreender os sentidos atribuídos à deficiência nas produções acadêmicas da década de 1970.
Espero que este artigo possa servir de reflexão não só aos profissionais interessados neste campo do saber, mas também às pessoas que se interessam em discutir a diversidade humana e conhecer um pouco, dadas as limitações deste estudo, a trajetória dos avanços e retrocessos  referentes às pessoas consideradas deficientes.
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