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RESUMO: O presente artigo é o quinto de uma sequência de seis artigos que 

fazem uma análise da política pública de educação especial no Brasil, como 

remover os obstáculos à inclusão, assim como toda e qualquer política de inclusão 

deve ter como base o fato de que todas as crianças devem ser educadas em 

escolas regulares. A partir disso, deve-se saber que os obstáculos à Inclusão 

estão na escola e na sociedade, e não na criança. Devemos avaliar para 

podermos identificar as dificuldades individuais de uma criança. Avaliar os 

obstáculos à Inclusão, também, é necessário, no ambiente em geral e na escola 

local, em particular. Devemos ter em mãos, um Plano de Ação para lidar com os 

problemas dentro de um Cronograma de trabalho visando atender a todos com 

um olhar para o futuro 

Palavras-Chave: Política Pública, Educação Especial, Atendimento Educacional. 

ABSTRACT: This article is the fifth in a sequence of six articles that make an 

analysis of public policy on special education in Brazil, how to remove barriers to 

inclusion, and any inclusion policy should be based on the fact that all children 

should be educated in regular schools. From this, one must know that the 

obstacles to Inclusion are in school and in society, not in the child. We must 

evaluate in order to identify the individual difficulties of a child. Assessing barriers 

to inclusion, too, is necessary, in the environment in general and in the local school 

in particular. We must have at hand an Action Plan to deal with the problems within 

a Work Schedule in order to attend to all with a look to the future 

Key words: Public policy, Special education, Educational service. 

 



2 
 

INTRODUÇÃO: 

 O futuro das escolas especiais para Peter Mittler diz que “Qualquer política de 

inclusão precisa estar firmemente embasada na suposição inicial de que todas as 

crianças devem ser educadas em escolas regulares. Deve-se reconhecer que os 

obstáculos à inclusão estão na escola e na sociedade, e não na criança”. Mittler 

anda na contramão dos textos sobre inclusão. Ele aborda o modo como países 

com sistemas de escolas especiais bem estabelecidos podem desenvolver 

práticas mais inclusivas, criando e fortalecendo os vínculos entre escolas 

especiais e tradicionais. Diz que a política de Inclusão acontece de maneira 

diferente em cada país.  

 Tudo depende da cultura, da tradição, das atitudes e dos financiamentos públicos. 

Na Inglaterra e no Japão, as escolas especiais são mantidas e administradas pelo 

Estado. Em outros países, como no Brasil, elas são administradas por 

Organizações não-governamentais, (como as APAES), com ou sem verba do 

governo. 

DESENVOLVENDO POLÍTICAS PARA AS ESCOLAS ESPECIAIS NO FUTURO 

 Há algum tempo, as crianças especiais eram enviadas a escolas especiais, o 

motivo? Parecia impossível que as escolas regulares pudessem recebê-las. Mas, 

a cada dia, mais escolas regulares estão educando crianças deficientes, que 

estavam fadadas a serem rejeitadas nessas escolas, no passado. Quanto às 

escolas especiais, elas estão mudando, e vão mudar mais ainda, mas ninguém 

sabe qual será o seu papel no futuro. Alguns, são a favor da extinção gradativa 

das escolas especiais, alegam que elas destoam da política de inclusão. 

INCLUSÃO TOTAL      

 Segundo Rosana Glat, muito se tem falado sobre a integração dos portadores de 

deficiências e a educação especial no Brasil, nas últimas décadas. (CARDOSO, 

1992; FERREIRA, 1993; GLAT 1988;1991; 1995; 1997; GOLFREDO, 1992; 

MANTOAN, 1994; 1997; MENDES, 1994; OMOTE, 1994 e outros). 

 A Inclusão tornou-se, hoje, Programa Político Nacional (BRASIL, 1994); 

FERREIRA & NUNES, 1997). 
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 O conceito de Integração Escolar já está sendo considerado ultrapassado por 

muitos estudiosos. Moderno atualmente, é usar o termo Escola Inclusiva, 

movimento pela Inclusão Total (Inclusion International, 1996). 

 Rosana Glat diz que não é contra o conceito de Inclusão Total, mas que há muito 

tempo vem fazendo a denúncia de que a escola pública, baseada nos ideais da 

Revolução Francesa de Inclusão e Ascenção Social, vêm se transformando em 

um espaço de exclusão em nosso país – e não apenas os portadores de 

deficiência sofrem, mas todos os alunos que não se enquadram dentro do padrão 

visto como o “normal” (COSTA RIBEIRO. 1990; CREDY, 1994).  

 As classes especiais criadas para atender portadores de deficiência, se 

transformaram em depósitos humanos, de todos aqueles que, por algum motivo, 

não se encaixam no sistema escolar (BUENO, 1993, 1997; FERREIRA, 1993; 

MAZZOTA, 1995). 

 Esse modelo de classes especiais precisa ser modificado com urgência, e sem 

uma modificação na estrutura do Sistema Educacional Brasileiro, a inclusão dos 

alunos com necessidades especiais nunca será concretizada. 

“A noção de inclusão para mim, não é uma proposta, e sim uma utopia. Como 

toda utopia, tem um valor simbólico importante e um investimento afetivo que 

deve ser alimentado. A sociedade inclusiva é a sociedade ideal, a que todos 

almejamos. A sociedade inclusiva é a utopia do mundo perfeito, e, se me 

permitem a superficialidade da comparação, é semelhante à utopia do 

socialismo: de cada um de acordo com suas possibilidades, para cada um de 

acordo com suas necessidades”.  (Rosana Glat) 

 A ideia de inclusão total é perfeita, mas os programas não foram bem planejados, 

idealizados e/ou implementados, assim como aconteceu com o socialismo e que 

daqui algumas décadas chegaremos à conclusão de que o portador de deficiência 

deve voltar a frequentar as escolas especiais segregadas e que essas devem ser 

reativadas, pois não podem aprender na escola regular de ensino. 

FERREIRA (1993) chamava a atenção sobre a Integração, que por ser uma 

proposta “politicamente correta” perde-se mais tempo, justificando-a, do que com 

sua aplicação prática. Glat, diz que com a inclusão, não é diferente. Passamos 
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mais tempo falando e escrevendo sobre Inclusão, Declaração de Salamanca 

(Espanha, 1994) do que pesquisando e experimentando modos alternativos de 

adaptá-la e colocá-la em prática. 

 No contexto da realidade educacional brasileira, como fazer para implementar 

esse modelo de educação inclusiva? Podemos baixar um decreto, simplesmente, 

desativando as classes especiais; podemos instruir as famílias para matricular 

seus filhos, portadores de deficiência, diretamente, na escola mais próxima de sua 

casa, independente das condições ou do desejo dessa escola de recebê-lo; 

colocar um aluno surdo, que não domina o português oral, para assistir uma aula 

de Geografia/História; vamos colocar, também, uma criança autista grave ou com 

deficiências múltiplas, numa classe de quarenta alunos com uma professora que 

tem um salário irrisório e sem capacitação, e que tem problemas de aprendizagem 

e indisciplina dos alunos “normais”. 

 Qual será o rendimento acadêmico e cognitivo que os alunos com necessidades 

especiais alcançarão? Aqueles que propõem as escolas inclusivas, não querem 

isso, a política da inclusão escolar. Na Escola Inclusiva há um plano 

individualizado para cada aluno. Este recebe em sua própria classe, recursos e 

suportes psico educacional que é necessário para o próprio desenvolvimento. Ou 

seja, ao invés do aluno ir à sala de recursos, a sala de recursos vai até ele, na 

classe regular com a presença de um profissional especializado, acompanhando 

o aluno durante a aula e passando orientações de como o professor regular pode 

adaptar o currículo e a metodologia. 

 Essa escola inclusiva exige recursos humanos especiais, pedagógicos e físicos 

de que não dispomos neste Brasil, nem nos grandes centros e isso independe das 

intenções do MEC. 

 Pragmaticamente falando, temos que pensar, qual seria a vantagem, 

relativamente severa, de frequentar uma classe em que ele não compreende a 

aula, não consegue fazer os mesmos trabalhos que os outros colegas e fica no 

seu lugar com um professor especialista, fazendo lições diferentes e sempre 

atrasadas perante os outros.  
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 É um direito do aluno especial, frequentar a mesma classe que seus colegas da 

mesma faixa etária, outros dirão que é importante para sua socialização. Mas 

precisamos de dados que confirmem que alunos portadores de deficiência têm 

um melhor desenvolvimento cognitivo e social quando inseridos em classes 

regulares e não em classes especiais. 

 “Crianças e jovens portadores de deficiência, mesmo estudando em classes 

regulares, continuam segregados em suas comunidades, e seus relacionamentos 

pessoais se limitam às suas famílias, aos profissionais e a outras pessoas com o 

mesmo tipo de deficiência” (GLAT, 1995, pág.15) e estudo tem mostrado que a 

integração escolar nem sempre resulta em integração social (Gibbons, 1986; 

MacMillan, 1977; Stafford e Scott, 1986) 

 Glat teve como alvo neste estudo, os alunos com deficiência mental severa e 

acoplada a outras deficiências, e os portadores de deficiências sensoriais sem 

conhecimento prévio adequado para acompanhar a classe regular nas condições 

atuais da escola brasileira. 

 Glat, também, disse que acredita que em nível de pré-escolar, a integração ou 

inclusão de crianças com deficiências de vários níveis seja viável e deve ser a 

opção, desde que essas crianças tenham atendimento especializado paralelo ou 

simultâneo, e seus professores receberem orientações para lidar com as crianças. 

 Quanto às crianças com necessidades especiais que tem compreensão e 

independência funcional básicos deveriam já estar integrados ou incluídos no 

sistema regular de ensino. Todavia, para os alunos com grau de deficiência 

elevado, é necessário planejar essa inserção para que não se tornem “um jogo de 

cartas marcadas para perder”.  

 Os dirigentes das escolas, estaduais e municipais, devem ter cuidado com 

mudanças estruturais radicais baseadas em teorias e propostas ideológicas e com 

a importação de experiências casuísticas e modelos oriundos de realidades bem 

diferentes da nossa educação. Devem avaliar sistemática e cientificamente os 

projetos de implantação de novos modelos ou propostas educacionais. O que não 

der certo deve ser reformulado e as experiências que derem certo, devem ser 

multiplicadas e reproduzidas. 
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 Sabemos que na prática escolar, a política de integração não funciona, pois, o 

professor da classe regular não está preparado para receber o aluno especial. 

Então, a proposta da escola inclusiva passa a ser requisito para que os 

professores sejam capacitados para transformar seu trabalho. Não estamos 

falando de um curso ou seminário isolado, mas de capacitação contínua e 

acompanhamento para que a ideia não se torne utópica. 

O DIREITO À DIFERENÇA NAS ESCOLAS 

 “Mesmo sob a garantia do direito de todos à educação, a diferença pode ser 

lançada na vala comum dos preconceitos, da discriminação e da exclusão. 

Inúmeras propostas educacionais que defendem e recomendam a inclusão, 

continuam a diferenciar alunos pela deficiência. ” 

 As escolas, segundo Maria Teresa Eglér Mantoan, são elitizadas e se preparam 

para atender a alunos idealizados. O projeto da escola, além de ser elitista, 

meritocrático e homogeneizador, produzindo quadros injustos de exclusão e 

prejudicando a educação de uma grande quantidade de alunos, através de 

processos compensatórios e de normalização. As escolas comuns e 

especializadas propõem com base em características vistas como positivas a 

eleição arbitrária de uma identidade “normal”, que regula as práticas educativas e 

a promoção dos alunos. 

 Toda escola que faz a diferença, deve ser reconhecida e valorizada, de fato, por 

contrariar a perspectiva de uma escola que tem esses padrões conceptuais e 

organizacionais. Afinal, queremos ser diferentes de direito, na escola ou não. 

 Segundo Pierucci, 1999, baseamo-nos pelo direito de ser, sendo diferentes. 

 É essencial reconhecer e valorizar as diferenças, mas temos que definir a 

natureza dessa relação. É importante distinguir o estar com o outro do estar junto 

ao outro. 

Estar junto ao outro tem a ver com o que o outro é – um ser diferente, essa relação 

é imposta, identidade rotulada pelo outro, estar com o outro tem a ver com quem 

é esse desconhecido que vai sendo revelado pelo vínculo que construímos, e 
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então nos identificamos como seres singulares e mutantes, de acordo com Silva 

2000. 

 Para manter a homogeneidade das classes escolares, destruíram-se diferenças 

valiosas e importantes nas classes e fora delas. Todavia, a identidade fixa, própria 

do sujeito cartesiano unificado e racional está em crise, (ver Hall, 2000). Assim, 

também, uma identidade móvel é capaz de desconstruir o sistema de significação 

excludente e elitista da escola atual, com suas medidas e seus mecanismos 

arbitrários de produção da identidade e da diferença, que é o conceito que se 

impõe para que consigamos defender a tese de uma escola para todos. 

 É certo que as escolas têm resistido à abertura e as diferenças, pois esses 

desafios mobilizam os educadores a rever e mudar suas práticas e a procurar 

entender novas possibilidades, trazidas pela inclusão na educação.  Mas 

essa resistência está sendo neutralizada por políticas educacionais, diretrizes 

curriculares, programas compensatórios (reforço/aceleração...). Com isso, as 

escolas têm escapado de um enfrentamento necessário com a organização 

pedagógica que é ultrapassada, e por isso, excludente. 

 Todos têm direito à educação, porém, a diferença pode sofrer com o preconceito, 

com a discriminação e com a exclusão. Desconsiderando os preceitos da 

Convenção da Guatemala, assimilada pela Constituição Brasileira em 2001, que 

visa “a impossibilidade de diferenciação, com base na diferença, definindo a 

discriminação como toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em 

deficiência (...) que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o 

reconhecimento, gozo, ou exercício por parte de pessoas com deficiência de seus 

direitos humanos e suas liberdades fundamentais” (art. I, n.2.par.a.), inúmeras 

propostas educacionais defendem e recomendam  a inclusão, mas continuam a 

diferenciar alunos pela deficiência. Essa convenção trás o princípio da não 

discriminação e admitem-se as diferenciações na deficiência apenas com o 

propósito de permitir o acesso ao direito de frequentar uma classe na escola 

regular e não para negar o mesmo. 

 O direito ao “atendimento educacional especializado” conforme a Constituição de 

1988, que celebra o direito de todos à educação é acrescentado e esse 

atendimento é complementar ao ensino escolar e garante aos alunos com 
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deficiência, condições indispensáveis para que tenham acesso e frequência à 

escolaridade em escolas comuns. 

Nesse caso, a diferenciação não é discriminante, porque o atendimento 

especializado visa remover obstáculos que impedem esses alunos de 

acompanhar as aulas nas escolas regulares.  

 O Ensino Especial é indispensável em todos os níveis de ensino, do básico ao 

superior, mas não pode substituí-lo. 

EXPERIÊNCIAS DE ASSESSORAMENTO A SISTEMAS EDUCATIVOS 

GOVERNAMENTAIS NA TRANSIÇÃO PARA A PROPOSTA INCLUSIVA 

 É solicitado, a todo momento, assessoramento especializado às redes e educação 

que pretendem desenvolver práticas de educação inclusiva no Brasil e em todo o 

mundo. Está acontecendo um movimento que busca tornar os sistemas 

educacionais de qualidade mais eficientes para todos, incluindo crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, portadores de deficiência e também aqueles que 

nunca foram à escola. 

 Os profissionais que defendem a Educação Inclusiva têm pontos de vista diversos, 

mas foram convidados a compartilhar ideias, sentimentos e experiências de 

trabalho, e multiplicar saberes com funcionários de secretarias de educação, com 

escolas públicas e particulares, com universidades entre outros. 

 Rosita E. Carvalho diz que teve o prazer de viver experiências em algumas redes 

brasileiras, localizadas em mais de um estado, o que tornou suas vivências mais 

ricas. As diferenças sociais, políticas e econômicas são imensas, nos lugares 

onde atuou. 

 Aprendeu muito, leu, trocou ideias com outros educadores e confirmou que teorias 

são o fundamento das práticas que ampliam as teorias já existentes numa relação 

dialética e contínua. 

 Quando se trata de Educação, o binômio teoria-prática são muito complexos. Os 

professores sempre solicitam orientações práticas, exemplos de “O que?” e 

“Como fazer?” e não valorizam tanto o embasamento teórico. A urgência de 

colocar em prática, aquilo que aprendem em sala de aula faz com que as 
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sugestões em metodologia de ensino tenham prevalência a reflexões teóricas ou 

como resultados de investigações durante o processo ensino-aprendizagem. 

 Durante os assessoramentos foi possível identificar uma série de indicadores que 

apontam para os problemas que enfrentamos no dia-a-dia, e também são 

sugestões de estratégias de ação a serem implementadas pelos órgãos que 

cuidam das redes educacionais, na fase de transição e adaptação para a proposta 

inclusiva em que nos encontramos, visando uma educação qualitativa para todos 

e para a vida. 

 Rosita E. Carvalho tem o objetivo de sistematizar suas experiências e 

aprendizados, por isso busca abordar temas como 

Análise de dados obtidos em pesquisas, com os professores das redes 

governamentais de ensino, onde tem trabalhado. 

  As pesquisas com opiniões de gestores e de educadores, além das visitas à  

escola colaboram muito para possibilitar a elaboração e a implantação das 

propostas de trabalho que são apresentadas às equipes de Educação Especial. 

Os que têm a procurado para assessoramento são os grupos da Educação 

Especial das Secretarias Municipais de Educação, órgãos centrais e responsáveis 

pela política de educação de sua cidade. Podemos notar que há um grande 

movimento da educação especial no Brasil, que querem mudanças, mas para isso 

acontecer, precisamos conquistar outros grupos, responsáveis pela educação 

infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos.  Estes, 

também, trabalham em órgãos centrais, porém não costumam solicitar 

assessoramento para a Educação Inclusiva e isso é lamentável. Pois entendem 

que a inclusão é um movimento para alunos com deficiência e pensam que o 

assessoramento técnico é para o grupo de educação especial, que é quem cuida 

deles. 

 As pesquisas realizadas por Carvalho são descritivas. Permitem conhecer as 

opiniões, atitudes e crenças dos professores das variadas redes municipais de 

educação, em relação à proposta inclusiva. 
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 Esse estudo, também, tornou viável o estabelecimento de associações entre 

níveis de formação dos professores, idade, sexo em relação às atitudes 

diferenciadas (a favor ou contra), as modificações do fazer pedagógico. 

 Constata-se que 95% dos professores informantes, são mais jovens e mais 

receptivos a mudanças; o nível de escolaridade nem sempre está associado às 

atitudes favoráveis às mudanças na prática pedagógica em sala de aula. 

 Para coletar os dados, CARVALHO, utilizou questionários elaborados por ela e 

por outros educadores, que colaboraram com a padronização e análise do 

instrumento. O objetivo era validá-lo. 

 Cerca de 1000 informantes foram questionados, Entre eles, professores da 

educação infantil, do ensino fundamental, da educação especial e da educação 

de jovens e adultos. Algumas das respostas obtidas nos permitem conhecer os 

sentimentos e pensamentos dos professores que participaram da enquete, 

voluntariamente, juntamente com observações feitas nas escolas, as opiniões dos 

docentes foram essenciais para a consolidação dos planos de assessoramento. 

 Em uma das questões, pergunta-se sobre o acolhimento entre os pares. Quanto 

às pessoas que visitam, precisam ou que trabalham na instituição de ensino. 

 Por volta de 60% dos professores, disseram que nas escolas em que trabalham, 

todos são bem-vindos porque há espaço para a expressão de ideias e 

sentimentos, que o ambiente é agradável, com respeito mútuo, carinho e 

valorização do trabalho. 

 Os 40% restantes, responderam que, nem todos os alunos são bem-vindos. 

Alguns apresentam dificuldades de aprendizagem, vêm de famílias 

desestruturadas ou têm condutas indisciplinares e agressivas. Em se tratando de 

relações entre professores e funcionários, as respostas são reticentes. Fala-se 

em simpatia e antipatia ou sobre traços de personalidade, gênio forte ou calma. 

 Quanto ao modo como o professor vê e analisam as dificuldades de aprendizagem 

e a deficiência dos alunos, 91% daqueles que responderam o questionário, 

acreditam que grande parte dos alunos que apresentam dificuldades, não são 

deficientes, explicam a dificuldade, atribuindo o fato às desigualdades sociais, 
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carências socioeconômicas, à falta de estímulos, à estrutura e dinâmica de 

relacionamento das famílias e às diferenças individuais. E apenas 9% chamaram 

a responsabilidade sobre si, pelas dificuldades dos alunos. 

 Quanto às principais barreiras para a aprendizagem e para a participação dos 

alunos, os informantes identificaram: “composição e dinâmica familiar 

comprometida; estrutura escolar inadequada com pouca oferta de apoio; elevado 

número de alunos por turma, metodologia didática inadequada; preconceitos em 

relação à deficiência; insuficiente capacitação dos profissionais; baixa autoestima 

dos alunos; falta de interesse e de motivação dos educandos e dificuldades que 

apresentam para a compreensão e assimilação dos conteúdos curriculares.” 

(CARVALHO, 134). 

 O percentual de respostas que identificam as barreiras no fazer pedagógico das 

escolas foi menor, 36%; as atribuídas às limitações do próprio aluno, 42%; a 

fatores estruturais da família e da sociedade, 12% e que te ligarão direta com o 

desempenho acadêmico ao aluno. 

 As sugestões para remover essas barreiras são, em ordem de crescente escolha: 

revisar a metodologia didática adotada; intensificar a relação família/escola; 

ofertar mais cursos para os professores; reduzir o número de alunos por turma; 

duas professoras na sala de aula; trabalhar separadamente com os alunos 

especiais; aumentar o número de professores especialistas em cada escola e 

reestruturação do sistema educacional escolar. 

 As sugestões foram categorizadas como: introdução de novas práticas na escola, 

40%; ajuda aos alunos, 33%; e ajuda aos professores na ressignificação de seu 

trabalho em sala de aula, 27%. (p.134, CARVALHO).  

 Pela pesquisa percebe-se que as preocupações estão em torno da administração 

e organização, no modo de vista dos professores, a remoção das barreiras 

enfrentadas, todos os dias, pelos alunos ainda estão situadas fora do fazer 

pedagógico, 

 Quanto à Educação Inclusiva, pensam, em sua maioria, que a inclusão está 

relacionada à presença de alunos com deficiência nas classes regulares. 

Acompanhe as opiniões ordenadas, das mais frequentes, as menos citadas. 
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 Sentem-se despreparados para trabalhar com alunos especiais em suas turmas; 

concordam que os alunos com necessidades especiais têm direitos à escola e 

igualdade, à presença de especialistas que o atendam em “classes especiais” 

(grifo meu), ou que estes ofereçam supervisão aos professores; pensam que é 

falta de respeito e consideração aos alunos e professores, incluí-los em escolas 

de ensino regular sem antes adaptá-las, no âmbito da arquitetura, da qualificação 

dos profissionais ou atitudinais.  

 Alguns estão inseguros, mas desejam superar e enfrentar o desafio. Porém, 

conseguem reconhecer vantagens na inclusão de deficientes, nos aspectos 

sociais (54%) e nos aspectos cognitivos (15%). Conforme os preconceitos são 

eliminados, fica mais fácil ocorrer à integração social desses alunos, gerando 

solidariedade entre os colegas que ajudarão na aprendizagem. 

 Entre aqueles que reconhecem vantagens, 31% dos professores são receptivos, 

desde que algumas exigências e necessidades já citadas, sejam atendidas. 

 Nos outros países, também, existem pressões excludentes em educação e os 

conteúdos respondidos pelos profissionais do Brasil, condizem com os dilemas 

que ocorrem no resto do mundo. Nas análises das respostas nota-se que os 

alunos com dificuldades de aprendizagem não são vistos como deficientes, mas 

também, não existe a preocupação em incluí-los. O tema Inclusão, na visão dos 

professores faz referência apenas aos alunos com deficiência, particularmente, a 

mental. 

 Outro ponto que foi analisado e confirmado é que o aluno é considerado locus dos 

problemas. Isentam-se o sistema educacional escolar e os educadores de 

responsabilidades políticas, sociais e pedagógicas. Creio, assim como 

CARVALHO, que se analisarmos esses fatores, não é justo atribuir 

responsabilidades somente ao aluno e ao professor. 

 Os educadores que foram consultados pareceram favoráveis à inclusão, porém 

têm uma visão parcial do problema; apresenta várias condições para receber o 

aluno com necessidades especiais em sua sala de aula.  

 As equipes da educação especial das secretarias de educação participaram da 

análise dos questionários aplicados em cada município e tiveram acesso às 
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observações das escolas, o que colaborou como aprimoramento do plano de 

assessoramento, fazendo às adequações à cada realidade. 

 As respostas dos educadores têm servido para melhorar as novas propostas de 

assessoramento. 

INCLUSÃO ESCOLAR – O QUE É NA VISÃO TEÓRICA 

Vivemos num mundo em mutação, em que o envolvimento e convivência com o 

novo e o diferente é real. Mas, muitas vezes, não nos conscientizamos disso, 

devido ao excesso de trabalho, ao ritmo alucinante do nosso cotidiano.  

Porém, há aquelas pessoas que se mantêm sempre atentos, observando, 

antenadas nas atividades humanas, prontas para identificar, analisar, criticar e 

propor soluções para os problemas existentes na vida da sociedade, utilizando o 

conhecimento adquirido ao longo da vida, para manifestar suas ideias, infringindo 

assim, costumes antigos e mudando pensamentos obsoletos para a necessidade 

da época, e tudo isso ocorre com a finalidade de enriquecer e ampliar paradigmas 

já existentes, que são, segundo os gregos, exemplos abstratos  que se 

materializam de modo imperfeito no mundo concreto ou conjunto de regras, 

crenças, valores, normas e princípios que são partilhados por um grupo num 

momento histórico e que são considerados um norte para o comportamento 

humano, até que se institua uma crise e não nos satisfaçam mais, segundo 

Thomas Kuhn em Estrutura das Revoluções Científicas e Edgar Morin, em O 

Paradigma Perdido: A Natureza Humana. 

Quando há uma crise de Paradigma é uma crise de visão de mundo e quando 

essas mudanças são mais intensas, acontecem as revoluções científicas, que é o 

período para se estabelecer novas bases teóricas, em decorrência das mudanças 

de Paradigmas. Este período é deveras complicado porque caem as bases de 

sustentação em que a ciência se apoiava e os novos pilares de sustentação não 

são fincados totalmente, a partir desse momento. 

Todo o processo de transição acontece sob muita incerteza e insegurança, mas 

por outro lado, há também liberdade para pesquisar, investigar o novo, ousadia e 

imaginação nas novas formas de interpretação, de descoberta e de conhecimento 
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que nos ofereçam um meio para efetivar a mudança. No momento atual, é o que 

estamos vivenciando, uma crise de paradigma. 

De formalismo e racionalidade se faz a escola, nos tempos atuais. Temos 

modalidades de Ensino, tipos de serviço, grades curriculares, burocracia. A 

Inclusão propõe que a escola tenha um bom andamento novamente, que distribua 

formação de qualidade a todos os que participam dela e isso implica em mudança 

do Paradigma Educacional atual.  

Os Pensadores estão contestando os velhos Paradigmas da modernidade e estão 

fazendo uma reinterpretação do conhecimento, que é a matéria-prima da 

educação. É condição primordial, conhecer a diversidade humana, para 

entendermos como aprendemos e compreendemos a nossa vida no mundo. 

Conhecer as diferentes culturas sociais, étnicas, de gênero, e a religiosidade é de 

extrema importância, pois nosso sistema educacional está esgotado, daí surge a 

crise de Paradigmas, acompanhada desse vazio de ideias e este é o melhor 

momento para realizar as devidas mudanças e transformações. 

Então, eis que surge um novo Paradigma do conhecimento. Vem das interfaces e 

das novas conexões de saberes, antes isolados e partidos. Nascem da junção da 

subjetividade do ser humano com o dia-a-dia, o cultural, o social. Da complexidade 

das relações humanas na velocidade da comunicação e informação nas redes 

tecnológicas, ultrapassando assim, as fronteiras das disciplinas e modificando a 

maneira de compreender o mundo. 

Diante de tantos desafios, tantas mudanças, as escolas não podem continuar 

ignorando e marginalizando as diferenças culturais, sociais, étnicas. Os 

Acadêmicos não podem pensar e agir como se houvesse um único modelo de 

cientificidade e uma única Epistemologia, que nada mais é que, reflexão geral em 

torno da natureza, das etapas e dos limites do conhecimento humano, teoria do 

conhecimento humano, todo o resto é considerado um saber vulgar, um senso 

comum que a ciência contesta em todos os níveis de ensino e de produção do 

conhecimento.  

 São diversas e desumanas as formas como a exclusão escolar manifesta-se e o 

que está em jogo, sempre, é a ignorância do aluno diante dos padrões de 
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cientificidade do saber. Acontece que a escola se democratizou, abriu-se para 

novos grupos sociais, mas o conhecimento permaneceu deteriorado, ou seja, 

valorizado pela escola e a democracia passa a ser vista como a massificação do 

ensino. A escola se fecha, não dialoga sobre os limites do conhecimento humano 

entre diferente Epistemologia, reflexão geral da Teoria do Conhecimento. 

O pensamento separado em áreas específicas atrapalha a inovação, a reforma 

da escola. Por isso, é indispensável um questionamento sobre a trajetória escolar 

em todos os níveis, pois a hiperespecialização dos saberes dificulta o diálogo e 

nos impedem de ter uma visão do essencial e do global. 

Edgar Morin diz que: “A hiperespecialização fragmenta os saberes em partes e 

impede a visão do todo, diluindo o essencial de um objeto ou situação e 

impossibilita a apreensão do complexo do conhecimento”.  

 O Ensino Curricular que temos por ser organizado e separado em disciplinas 

colabora com o isolamento, com a separação dos conhecimentos, em vez de 

promover suas inter-relações. Já, o conhecimento evolui, cada vez que se 

recompõe, contextualiza e promove a integração de saberes em redes de 

entendimento. O conhecimento busca aumentar a capacidade e sensibilidade de 

reconhecer os problemas e suas soluções, de uma forma multidimensional. Não 

importa se é simples ou complexo. 

 Este mesmo sistema escolar divide os alunos em pessoas normais e deficientes, 

o Ensino em regular e especial, os professores em especialistas nesta ou naquela 

disciplina e essa organização tem uma visão determinista, mecanicista, formalista, 

reducionista, que é uma marca do pensamento científico Moderno. Ignora o 

subjetivo, o afetivo, o criador, e sem eles não conseguiremos produzir a 

transformação que a inclusão necessita, em âmbito institucional: a extinção das 

categorizações e das oposições excludentes: 

            Igual X diferentes                                    Normais X deficientes  

 E em âmbito pessoal, a busca pela articulação, flexibilidade, interdependência 

entre as partes que geravam conflitos dentro de nós. 
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CONCLUSÃO: 

Afinal, nosso universo de conhecimento tem uma amplitude maior do que aquela 

que cabe no paradigma da ciência moderna. Este universo traz a ciência para uma 

luta mais igualitária e justa, pois tem que reconhecer outras formas de 

entendimento, tornar-se próximo e perder a hegemonia, ou seja, abraçar o que 

foge aos seus domínios, até o momento.  

Para serem inclusivas, as escolas têm que redefinir seus planos para uma 

educação que seja voltada para a cidadania global, que reconhece e valoriza as 

diferenças, que é livre de preconceito e plena.  

 Temos que reformar as instituições, mas é impossível sem reformar as mentes. 

As mudanças prévias devem ocorrer nas instituições para que possamos começar 

a mudar a mente das pessoas que lá trabalham, estudam, ou seja, convivem 

diariamente. 

 Por fim, mantenho a análise sobre educação especial nos artigos seguintes 

elencando outros pontos tão importantes quanto os aqui abordados.  
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