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APRESENTAÇÃO
A proposta de inclusão aqui defendida pelo Grupo de Pes-

quisa em Inclusão, Movimento e Ensino a Distância (NGIME) 
se materializa nesta coletânea da série Fundamentos Pedagó-
gicos Inclusivos produzida para subsidiar o desenvolvimento 
do curso de especialização a distância – Esportes e Atividades 
Físicas Inclusivas, do Programa da Universidade Aberta do 
Brasil/CAPES.  Com o objetivo de promover a qualificação de 
profissionais para atuarem no exercício da atividade docente 
em seus diversos níveis, a partir de bases teórico-metodoló-
gicas da atividade física. A proposta apresentada aqui é uma 
rediscussão das fronteiras entre o possível/almejado/inclusivo 
que aos poucos ganha espessura e faz história, e também entre 
o desconhecido/ignorado/exclusivo, que delimita, imobiliza.

O problema da exclusão social é um impasse que se ex-
pressa através da tensão entre o que restringe e o que alarga/
avança, entre o mesmo e o diferente, entre o que já é consti-
tuído e o que pode ser constituído/construído/restabelecido.

Os autores desta coletânea reconhecem a pertinência e 
urgência da construção de uma sociedade mais solidária, e 
acreditam que a atividade física é uma válvula impulsiona-
dora de tal mecanismo.
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Com isto a nossa proposta é unânime: questionar os 
padrões históricos constituídos/consolidados/enraigados so-
cialmente, construindo assim uma nova história.

Os estudos aqui apresentados não se construíram ape-
nas como uma alternativa de aplicabilidade teórica/prática, 
mas como uma proposta crítica que procura justamente pro-
blematizar as formas de reflexão estabelecidas e contribuirá 
para uma acurada reflexão em torno dessa temática extre-
mamente significativa e para o desenvolvimento de ativida-
des a serem realizadas e socializadas com as pessoas com 
deficiência do Brasil.

Assim, ao mesmo tempo, que pressupomos proposta 
múltiplas, a cada passo redimensionamos o repensar, o re-
fazer, o reinventar.

Estamos cientes que a história traz em si a ambiguidade 
do que muda e do que permanece, com isto, esperamos que 
esta coletânea contribua para a circulação do conhecimento 
do Esporte e atividades físicas para as pessoas com deficiência.



7

* Doutor em Educação Física — Professor da UFJF. 

Apolônio Abadio do Carmo*

HISTÓRIA, 
INCLUSÃO E 
DIVERSIDADE 
HUMANA





9

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste texto é discutir as questões que en-
volvem a política pública de integração num contexto de 
conflitos entre a educação comum e a especial, tendo como 
ponto de chegada a política de inclusão1, aqui entendida 
como necessária tanto para o aluno com deficiência (PcD) 
quanto para o considerado “normal”, tendo em vista os gra-
ves problemas sociais gerados pela falta de acesso e perma-
nência desses alunos nas escolas brasileiras.

Iniciaremos a discussão pela educação especial e em 
seguida procuraremos destacar e relacionar criticamente 
alguns mecanismos internos às escolas comuns e especiais, 
que têm contribuído para o processo de exclusão dos alunos.

2 ESCOLA REGULAR/ESPECIAL NO 
BRASIL

O desenvolvimento do processo educacional especial 
no Brasil e a visão de como este processo teve inicio.

1 O termo inclusão é recente 
e teve sua origem na palavra 
inglesa full inclusion. Segundo 
Stainback e Stainback (1992) 
trata de um novo paradigma 
que definem da seguinte 
maneira: a noção de “full 
inclusion” prescreve a educação 
de todos os alunos nas classes e 
escolas de bairro....reflete mais 
clara e precisamente o que é 
adequado: todas as crianças 
devem ser incluídas na vida 
social e educacional da escola 
e classe de seu bairro, e não 
somente colocada no curso 
geral mainstream da escola e 
da vida comunitária, depois 
de ele já ter sido excluído 
(MONTOAN, 1997, p. 176).
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2.1 BREVE HISTÓRICO

Pode-se afirmar que as iniciativas de educação especial 
começaram no Brasil na época do Brasil-Colônia. Entretan-
to, somente durante o segundo Império é que foram criados, 
em 1854, no Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos Meni-
nos Cegos, atualmente o Instituto Benjamim Constant, e, 
dois anos depois, em 1856, o Instituto dos Surdos-Mudos, 
atual I.N.E. S (Instituto Nacional de Educação de Surdos). 
No final do Império e começo da República, havia no país 
seis instituições que atendiam deficientes físicos, auditivos 
e visuais.

Em 1860 foi criada, junto à Santa Casa de Misericór-
dia de São Paulo, uma ala para atendimento privado na área 
de deficiência física. O surgimento do movimento escola-
novista, no início do século XX, contribuiu também para a 
educação especial ganhar outra forma de se manifestar, para 
atender as exigências das pessoas com deficiência (PcD).

A história da educação especial no Brasil ganhou ou-
tra visão com os trabalhos de Helena Antipoff, nascida em 
Grodno, na Rússia (1892-1974), psicóloga e educadora em 
Paris e Genebra, que trabalhou na França e seguiu Claparé-
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de e Pestalozzi. Ao deixar a Rússia, em 1924, foi convidada 
a lecionar em Belo Horizonte, na recém-criada Escola de 
Aperfeiçoamento de Professores do Estado de Minas Ge-
rais, que tinha a finalidade de atualizar as professoras pri-
márias locais nos métodos e processos educativos. Assim, 
ela lecionou Psicologia Educacional por dois anos e acabou 
permanecendo em Belo Horizonte para o resto da vida.

Sob a influência de Antipoff foi criada, em 1932, a So-
ciedade Pestalozzi, em Belo Horizonte, destinada à educa-
ção de crianças “excepcionais”. Para a sociedade, “excepcio-
nais” eram aquelas crianças que, por alguma anormalidade 
orgânica, com problemas de origem sócio-econômica no 
meio familiar, apresentavam dificuldades em acompanhar o 
programa escolar regular.

É interessante ressaltar que a educadora Antipoff, no 
início do século XX, defendia que seria precisamente o sen-
timento de inadequação escolar produzido que trazia as re-
ações de violência e revolta observadas em crianças carentes 
ou abandonadas. Daí a necessidade de se criar um ambiente 
de liberdade, onde as habilidades de cada um pudessem ser 
adequadamente desenvolvidas. Todas as atividades realiza-
das por essa brilhante educadora estão presentes em todo o 
Brasil, nas escolas especiais. 
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Esses dados não deixam dúvida acerca dos objetivos 
históricos que contribuiram para a criação das escolas es-
peciais no Brasil.

2.2 CONCEITO DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

Merece destaque neste texto a discussão sobre o con-
ceito de educação especial, porque, mesmo considerando 
que ela tenha sido travada por diferentes especialistas e es-
tudiosos ao longo dos últimos vinte anos (CARMO, 1990; 
FONSECA, 1987; MANTOAN, 1997, MAZZOTA, 1987; 
SKLIAR, 1997), ainda não dispomos de uma unidade de 
discurso a tal respeito. Essa falta de entendimento do que 
venha a ser a educação especial tem contribuído para a dis-
seminação, no Brasil, de diferentes linhas de planejamen-
tos e ações. Entretanto, apesar das discordâncias teóricas 
existentes, algumas concepções semelhantes e dominantes 
permeiam a grande maioria dos discursos conhecidos e di-
vulgados.

Segundo Martins (1996), à educação especial cabe o 
atendimento às PcD, uma vez que possui recursos humanos 
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e estruturas arquitetônicas adequadas para esse fim. Essa 
mesma autora advoga que é educação especial apenas na 
metodologia, pois visa a atender às especificidade dos indi-
víduos que apresentam algum tipo de limitação cognitiva, 
motora ou sensorial2.

Nesse sentido, a educação especial no Brasil nasceu e 
se desenvolveu paralelamente ao modelo educacional con-
vencional, ou escola regular. Voltado especificamente para 
uma clientela, a escola especial tem sofrido ataques constan-
tes dos seguidores da inclusão, que defendem a matrícula de 
seus alunos, na medida do possível, em escolas comuns. Essa 
preocupação com o esvaziamento ou até extinção da escola 
especial tem gerado medo e revolta entre seus seguidores.

 Por termos clareza de que os problemas que envolvem 
a educação especial não se limitam nem se resumem a im-
precisões conceituais, optamos por não fazer uma discussão 
exaustiva acerca desses encontros e desencontros. Preferi-
mos tratar, nesta parte do texto, das contradições internas 
presentes nos discursos que advogam a escolarização das 
PcD em escolas especiais.

A grande maioria dos defensores desse ideário, de uma 
forma ou de outra, defendem e reconhecem a necessidade 

2  Consta no Artigo 58 da 
nova LDB : “Entende-se por 
educação especial, para efeitos 
desta lei, a modalidade de 
educação escolar, oferecida 
preferencialmente na rede 
regular de ensino, para 
educandos portadores de 
necessidades especiais. 
Parágrafo 1º - Haverá, quando 
necessário, serviços de apoio 
especializado, na escola 
regular, para entender as 
peculiaridades da clientela de 
educação especial. Parágrafo 
2º O atendimento educacional 
será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre 
que, em função das condições 
específicas dos alunos, não 
for possível a sua integração 
nas classes comuns de ensino 
regular.
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que algumas crianças têm de uma escolarização diferencia-
da, seja em termos de atendimento pessoal, administrativo 
ou didático-metodológico.  É interessante ressaltar que a 
necessidade especial que defendem tem como referência a 
diferenciação concreta e a limitação perceptível do indiví-
duo, manifestas no estado de “deficiência”. Esquecem, entre-
tanto, que entre os homens existem somente desigualdades 
e diferenças, representando, portanto, esses atributos uma 
realidade de todos os homens e não apenas das PcD.

Nessa perspectiva, o aspecto geral da concreticidade 
histórica e social desses mesmos homens é desconsiderado 
e apenas suas diferenças específicas em termos de habilida-
des e capacidades são levadas em conta, reduzindo assim, 
toda a complexidade das relações históricas, a caracterís-
ticas específicas e distintivas, que, muitas vezes, por serem 
fruto de abstrações conceituais, não dão conta de explicar 
ou caracterizar o homem concreto como um todo.

A diferença como estado concreto, real e presente em 
todas as pessoas, passa, como num passe de mágica, a ser 
vista negativamente em alguns indivíduos, os estigmatiza-
dos. Esse mecanismo faz com que a deficiência de alguns 
seja explicitada para que a “não deficiência” de outros possa, 
mesmo que abstratamente, existir.
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2.3 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

As subdivisões para que os princípios da educação es-
pecial tivesse inicio.

2.3.1 Normalização

 Atualmente a educação especial está garantida em to-
das as leis educacionais brasileiras, sendo seus fundamentos 
os princípios da integração, normalização, simplificação, 
interiorização e participação3. No rol desses fundamentos, 
optamos por discutir apenas dois: normalização e integra-
ção, por considerá-los os mais polêmicos e contraditórios.

 As ações que buscam a normalização têm consistido 
em propiciar às pessoas com deficiência (PcD) condições de 
vida, tanto quanto possível, similares às das outras pessoas. 
Isso representa, em última análise, uma tentativa velada de 
igualar os desiguais. Além disso, como o próprio nome diz, 
normalizar significa tornar normal, comum, similar ao con-
vencionalmente aceito. Esse raciocínio defende a diferença 

3 Ver documentos emanados da 
Coordenadoria Nacional para a 
Integração da Pessoa Deficiente 
(CORDE), e da Secretaria de 
Educação Especial/MEC (SESP) 
com base na Declaração de 
Salamanca e Linha de Ação 
sobre necessidades educativas 
especiais (BRASIL, 1994).
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como ponto de partida e a nega como ponto de chegada. 
Os defensores do princípio da normalização tentam igualar 
as condições sociais das pessoas, sem discutir ou levar em 
conta a base desigual sobre a qual se assentam as relações 
de poder vigentes. Esse ideário dissemina a ideia de que é 
possível igualar o desigual, reproduzindo, assim, fielmente, 
a concepção liberal burguesa, que em sua forma mais bem 
acabada, afirma ser possível, no nível da abstração, por meio 
de leis e/ou outros instrumentos jurídicos, igualar os ho-
mens entre si. 

Essa visão de homem e sociedade não tem permitido 
a percepção de que o problema não está em tornar igual o 
desigual e sim, em fazer com que os homens compreendam 
dinamicamente a igualdade na diferença e a diferença na 
igualdade.

Os que concebem o homem e a sociedade abstratamen-
te, o fazem porque não percebem que todos os homens têm 
aspectos gerais e específicos. Os gerais são as características 
comuns aos seres humanos, que choram, sorriem, amam, 
têm fome, desejo sexual, enfim, as similitudes ente-espécie4. 
Já nos aspectos específicos é que repousam nossas diferen-
ças de raça, cor, sexo, capacidades e habilidades. O senso co-
mum, por observar apenas o lado específico do homem, sem 

4 A expressão Ente-espécie é 
tomada de Feuerback das 
weswn des Cristen Turms (A 
essência do cristianismo) Este 
o empregou para distinguir 
a consciência do homem do 
homem dos animais. O homem 
é consciente apenas em si 
mesmo como indivíduo, mas 
como da espécie ou essência 
humana (FROMM, 1983, p . 94). 
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levar em conta o geral, percebe somente as diferenças, o que 
é lamentável. Mais importante que falsamente tentarmos tor-
nar igual o desigual, é realisticamente empreendermos ações 
calcadas numa concepção de homem que não permita, nas 
relações sociais, a primazia das características gerais sobre as 
específicas, nem das específicas sobre as gerais. 

2.3.2 Integração

A ideia de integração, por sua vez, tem sido entendida 
como um processo que mobiliza esforços de diferentes segmen-
tos sociais para estabelecer condições que permitam às pesso-
as com deficiência (PcD) se integrarem à sociedade. É preciso 
deixar claro dois aspectos na política pública de integração. Pri-
meiro, ela diz respeito exclusivamente às PcD. Segundo, esse 
conceito tem sido utilizado de forma ingênua e equivocada, 
porque defender a integração do sujeito é o mesmo que afirmar 
que ele não está integrado a alguma coisa ou lugar.

Geralmente, quando se utiliza esse raciocínio com as 
PcD, toma-se por base suas carências em termos de tra-
balho, educação, saúde, habitação, alimentação e muitas 
outras mazelas geradas pela relação capital X trabalho, na 
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sociedade brasileira. Esquece-se que essas carências e lacu-
nas não são “privilégio” apenas das PcD, uma vez que mais 
da metade da população brasileira pode ser incluída nesse 
contingente de deserdados sociais e nem por isso existem 
propostas políticas buscando sua integração.

Esse princípio norteador da educação especial precisa 
ser revisto, juntamente com o da normalização, pois ambos 
escondem em suas entranhas uma visão conservadora de 
mundo e sociedade. Se fizermos uma análise das tentativas 
de definições do significado de integração, perceberemos 
que a grande maioria dos autores conduz o eixo das defi-
nições de forma romântica e eivada de pieguismo. Merece 
destaque o pensamento de Wiese (1992 apud MONTOAM, 
1997, p. 176), segundo o qual:

integração consiste num processo associativo 

afeto à união e coesão de pessoas, instituições ou 

grupos sociais, que pressupõe basicamente atitu-

des de cooperação que viabilizem a realização de 

interesses e objetivos comuns, bem como progra-

mas conjuntos e unificados.

Esse pensador e seus seguidores colocam as relações 
entre os homens num plano tão neutro que mais se identi-
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fica com o paraíso bíblico ou com os contos de fadas. Fica 
patente a desconsideração das relações de poder existentes 
na forma como os homens se relacionam para produzirem  
as suas riquezas. Não levam em conta, também, que o prin-
cípio do individualismo, da propriedade privada e da iden-
tificação do homem com objetos, com “coisa”, defendido 
pelo ideário capitalista, está presente em cada ser humano 
desde os primeiros dias de vida. Sem nenhum medo de er-
rar, podemos afirmar que esses valores, desde muitos anos, 
parecem vir misturados ao “leite materno”.

Apesar disso, a política de integração no Brasil, vigente 
entre as décadas de 70 e 90 do século XX, por ser contradi-
tória em princípio, tentou de forma vã operacionalizar suas 
ideias nas escolas brasileiras. À guisa de exemplificação, 
destacamos as salas especiais dentro das escolas regulares; 
as salas de recursos e os professores itinerantes. Esses meca-
nismos sucumbiram, tamanhas as contradições internas de 
cada um. No caso específico das salas especiais, ao mesmo 
tempo em que defendiam a igualdade universal dos alunos, 
separavam em guetos os alunos com deficiência, criando 
uma situação insustentável sob qualquer ponto de vista.

Portanto, mais importante que o debate em torno da 
visão integracionista é identificarem-se os mecanismos ge-
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rados no seio da sociedade que passam e reforçam a ideia 
de não integração, de “estar fora de”. Tais mecanismos estão 
presentes em todos nós, em nossas relações humanas. As 
PcD, como os pobres, os negros, os índios, e muitas outras 
minorias discriminadas, nunca estiveram fora da socieda-
de. A eles foram negados, historicamente, acesso às rique-
zas e oportunidades geradas pelos homens.  Precisamos, por 
conseguinte, unir forças e não medir esforços no sentido de 
clarear, desmistificar e desmitificar o entendimento das re-
lações estabelecidas entre os homens, pois somente assim 
estaremos dando passos no concreto, no possível, e não no 
imaginável que a visão da integração advoga.

2.3.3 Educação e escolarização

Outro fator que merece destaque nesses discursos é o 
tratamento igual que tem sido dado às concepções de edu-
cação5 e escolarização6. Os autores desses discursos não 
conseguem perceber que a primeira contém a segunda, po-
rém a recíproca não é verdadeira, uma vez que a primei-
ra se inicia ao nascer e termina com a morte, enquanto a 
segunda está presente temporariamente na vida de alguns 
homens, e na de outros nunca vai existir.

5 Art.1º da LDB – A Educação 
abrange os processos formativos 
que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência 
humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e 
pesquisa, e nas manifestações 
culturais (BRASIL, 1996).

6 No parágrafo primeiro do 
artigo primeiro esta lei 
estabelece que: “[...] a educação 
escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio 
do ensino, em instituições 
próprias [...]” (BRASIL, 1996).
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Por isso, no mundo moderno, é quase impossível falar 
de educação sem levar em consideração a escola e o pro-
cesso de escolarização. Entretanto, não devemos reduzir a 
primeira à segunda. Nesta linha de raciocínio, em tese, as 
concepções de educação especial, ou mesmo escolarização 
especial, são extremamente contraditórias porque traba-
lham simultaneamente com um entendimento de educação 
no sentido amplo e de educação especial, no sentido restri-
to, criando um paralelismo de excludência educacional. 

 Devido ao caráter universal e macro do conceito de 
educação, fica difícil entender a fragmentação do que está 
sendo realizado, isto é, fala-se de uma educação especial 
como se fosse um processo totalmente diferente, paralelo e 
desvinculado da educação. No nosso modo de entender, ou 
consideramos a educação como um processo contínuo que 
ocorre ao longo da vida nas diferentes formas de relações 
sociais, ou a reduzimos à escolarização, que é uma de suas 
partes específicas e adaptáveis às diferenças existentes entre 
os homens.

Essa questão se torna extremamente complexa, prin-
cipalmente quando não encontramos nos discursos dos 
defensores da educação especial o necessário cuidado em 
explicitar claramente a diferença existente entre ela e a es-
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colarização. Na maioria das vezes, a educação especial fica 
reduzida à escolarização especial, e passa a ser identificada 
nos diferentes centros educacionais e assistenciais especial-
mente criados para atender às Pcd.  As APAES, os Centros 
de Educação Especial e de Reabilitação espalhados pelo País 
são exemplos claros dessa identificação. Com isso, passa a 
existir uma ligação quase visceral entre essas instituições e a 
educação especial. Falar em qualquer uma delas é o mesmo 
que falar em educação especial.

Esses institutos, se por um lado acolhem e desenvolvem 
inúmeras atividades educacionais e de labor com as PcD, 
tendo como meta a integração social, por outro, têm impos-
sibilitado que as escolas ditas comuns se adaptem e acolham 
essas pessoas, criando com isso um paralelismo educacional 
de excludência, pois, de uma forma ou de outra, impedem 
a superação do processo segregatório em que vivem as PcD 
no processo de escolarização.

Pode parecer estranho para muitos atribuir aos dife-
rentes institutos que trabalham e acolhem as PcD o rótulo 
de paralelismo de excludência educacional. Entretanto, não 
podemos perder de vista a forma como a sociedade se orga-
niza e como as pessoas se relacionam para manter tal orga-
nização. As diretoras de muitas escolas comuns, por exem-
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plo, fazem da existência das escolas especiais verdadeiros 
escudos, nos quais se apoiam para não aceitar a demanda 
de alunos com deficiência que procuram seus estabeleci-
mentos. As diversas denúncias veiculadas pela mídia nacio-
nal, feitas por familiares de PcD que necessitam procurar 
a justiça para terem a matrícula de seus filhos aceitas, são 
exemplos claros desses fatos. 

A escola especial, por sua vez, faz o discurso da dife-
rença, mas na prática luta para que o produto de seu traba-
lho, isto é, seus egressos, tenham acesso ao ensino regular, 
no qual todos são “iguais” perante a lei.

Ao analisarmos detidamente os objetivos dessas ins-
tituições (escola comum e especial), verificamos que os 
princípios que têm norteado as ações da escola especial, 
historicamente, guardam grande similitude com os princí-
pios e as ações das escolas comuns7. Com isso, em tese, nem 
a escola especial nem a regular querem o aluno deficiente 
em seu interior. A primeira o rejeita apoiada no discurso 
da inadequação humana e material, e a segunda, no desejo 
frenético de “curar” a PcD e enviá-lo, à escola regular. Nes-
se jogo, não levam em consideração que a escola comum 
possui objetivos e práticas que visam a atender a funções 
sociais determinadas, como por exemplo, a transmissão de 

7 O Art.3º da LDB diz: – O 
ensino será ministrado com 
base nos seguintes princípios – I 
igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola. 
– II liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a 
cultura, o pensamento, a arte e o 
saber [...]. ”respeito à liberdade 
e apreço à tolerância (BRASIL, 
1996).
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conhecimentos, preparação do aluno para ocupar funções 
na sociedade, vestibular, tudo à luz do pressuposto de que 
todos os alunos são iguais e possuidores das mesmas capa-
cidades e habilidades. A escola especial, por sua vez, apesar 
de almejar os mesmos objetivos, parte do pressuposto de 
que as crianças são essencialmente diferentes, e acrescenta 
ao rol das funções escolares o respeito ao ritmo, à capaci-
dade e a individualidade dos alunos, a utilização de meto-
dologias especiais de ensino e adequações arquitetônicas e 
de pessoal. Além disso, as escolas especiais, por não terem 
terminalidade, lutam para, na medida do possível, colocar 
seu produto – alunos alfabetizados – nas escolas regulares.

Com isso, resta à PcD duas possibilidades: ou fica eter-
namente na escola especial, que tenta a todo custo moldar e 
reduzir sua diferença, ou vai para a escola regular, que além 
de desaparelhada e despreparada para recebê-lo, luta com 
todas as suas forças para devolvê-lo à escola especial.

No primeiro caso, quando esse ajustamento ou molda-
gem se torna muito difícil, tendo em vista o grau de compro-
metimento das habilidades e capacidades cognitivas e moto-
ras dos alunos, estes passam anos e anos realizando tarefas 
repetitivas e desmotivadoras, sem grandes perspectivas de 
avanço. Para se ter ideia da importância desses fatos, sugeri-
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mos aos leitores e especialistas que acompanhem e analisem 
as pastas dos alunos pertencentes às escolas especiais.

No segundo caso, ao apoiar-se no discurso do despre-
paro, em termos de metas e pessoal, a escola regular acaba 
fazendo com que o aluno, pelos mecanismos internos de ex-
clusão, currículo único, avaliações, modelo padrão de alu-
no, índices de aproveitamento e desempenho, abandone ou 
continue por um longo período na mesma série. Geralmen-
te esses alunos retornam às escolas especiais ou abandonam 
definitivamente o sonho escolar.

É justamente por apresentarem esse caráter contradi-
tório que os dois casos representam formas implícitas de 
exclusão escolar.

Constituindo-se os princípios em imperativos das 
ações, quando existe incoerência entre estas e aqueles, ou os 
princípios são meras abstrações conceituais enganosas, ou a 
prática se estabelece como um conjunto de ações ingênuas e 
inconsequentes, pois os princípios, sejam eles quais forem, 
devem manifestar-se na concretude das ações e vice-versa.

Mais especificamente, poderíamos dizer, à guisa de 
exemplificação, que as práticas no interior desses institutos, ao 
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mesmo tempo em que consideram a educação especial como 
um processo multidisciplinar e “interdisciplinar” que envol-
ve diferentes profissionais (médicos, fisioterapeutas, fonoau-
diólogos, pedagogos, etc.), confiam a um único profissional 
da educação (professor especialista) a missão de dar ao aluno 
acesso ao saber especializado difundido, veiculado e legitima-
do pela escola regular. Todo suporte das diversas especializa-
ções do saber é canalizado na tentativa de diminuir ao máxi-
mo a limitação do indivíduo. Caminham nessa direção porque 
têm consciência, mesmo que não queiram explicitá-la, de que 
a única chance desses indivíduos nas relações sociais – edu-
cacionais, de trabalho, de lazer – está edificada no princípio 
da igualdade abstrata e universal entre os homens. Em outras 
palavras, transformam a PcD em um ser que ele não é, o mais 
próximo possível das pessoas ditas normais, ou fracassam.

Com isso, é muito comum encontrarmos dirigentes de 
instituições como APAES, por exemplo, eternamente insa-
tisfeitos com a sociedade que, segundo eles, nunca acolhe 
seus egressos, mesmos os mais bem treinados e preparados. 
Colocam a questão da relação entre as PcD e as “normais” 
num nível de simplicidade comparável às histórias infan-
tis. É como se estivessem sendo injustiçados pela socieda-
de, pois, mesmo depois de todo esforço realizado para que 
o aluno deficiente aprendesse a ler e a escrever, dominasse 
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uma profissão e não apresentasse mais comportamentos 
inadequados, enfim, depois de a escola especial ter atingido 
seus objetivos e reduzido ao máximo a deficiência e suas 
consequências, ele não é aceito nem pelas escolas regulares, 
nem pelas indústrias ou comércio em geral.

Denominaremos essa forma de agir de espiral da in-
genuidade problemática, (EIP) porque está sempre atuando 
no nível das manifestações dos problemas, e nunca sobre os 
verdadeiros problemas. 

A EIP, numa visão caricatural, funciona mais ou menos 
assim: o primeiro desafio da escola especial é alfabetizar a 
PcD e ensinar-lhe uma profissão; em seguida, fazer com que 
a escola comum o aceite porque não existe terminalidade 
na especial. O outro passo é fazer com que o mercado de 
trabalho lhe abra as portas e com que não seja explorado 
na indústria, duplamente, como trabalhador e como PcD. 
Assim o tempo passa, a maioria dos alunos envolvidos na 
EIP desiste e retorna à escola especial, os professores se apo-
sentam, novos professores são contratados e a EIP recomeça 
a cada ano, ignorando toda a história acontecida.

Na tentativa de explicar as injustiças sociais presentes 
nas relações sociais, os religiosos preferem atribuir a Deus 
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a missão de solucionar os problemas da segregação sofrida 
pelos PcD. Outros, porém, mais conformados, atribuem ao 
destino a responsabilidade por tais fatos, utilizando o dis-
curso do “estamos fazendo nossa parte” e, se não está dando 
certo, a culpa não é mais nossa, é um problema social e nada 
podemos fazer.

Com isso, o verdadeiro problema – a estrutura escolar 
e sua função social, bem como as relações desumanas entre 
capital e trabalho – ficam intocáveis, e os defensores desse 
ideário transformam-se em meros objetos na construção da 
história.

Retomando a discussão entre educação e escolarização, 
esperamos ter deixado claro que a segunda, como processo 
educativo, ocorre dentro das instituições escolares. Como 
tal, concretamente, deve e pode ser caracterizada como sen-
do especial, tanto na escola comum como na especial, uma 
vez que, apesar de abstratamente ter sido entendida como 
“igual para todos”, na realidade não o é, porque todo aluno 
é diferente e necessita de ensino diferenciado

Não temos dúvida de que surge a necessidade de os 
especialistas chegarem a um acordo acerca dessa questão, 
sobretudo porque a indefinição conceitual tem servido, ora 
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como mecanismo de suporte importante para legitimar inú-
meras funções administrativas de diferentes órgãos públi-
cos, ora como instrumento de isenção, principalmente, das 
escolas públicas, de suas responsabilidades com as PcD ou 
diferentes.

O simples fato de admitirmos a possibilidade da exis-
tência da educação especial já é um forte indicador de se-
gregação, na medida em que afirmar o especial é reconhecer 
o não especial. A pergunta que fica é a seguinte: quem são 
as não-Pcd, se concretamente somos todos diferentes? As 
não-PcD, por acaso seriam as pessoas igualadas pelo discur-
so da universalidade abstrata dos fenômenos? Ou aqueles 
corpos e mentes requisitados e valorizados pela relação de 
produção vigente? 

Qualquer que seja a resposta, um aspecto não conse-
guiremos camuflar, qual seja, o caráter contraditório desse 
discurso, já que advoga, ao mesmo tempo, a igualdade entre 
os homens (Educação comum) e também a diferença (Edu-
cação Especial).

Merece destaque, ainda, a ideia dos que acreditam 
ser pior com do que sem a educação especial, colocando-
-a como uma forma alternativa importante. Discordamos 
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dessa ideia, na medida em que reproduz fielmente uma vi-
são sincrética da realidade, não percebendo que a superação 
dessa concepção (educação especial) e das práticas que daí 
resultam não significa retrocesso. Pelo contrário, significa 
um avanço importante rumo ao processo de superação das 
contradições internas, latentes nessa forma de se conceber o 
mundo e a realidade.

Não podemos nos esquecer de que, acima dessa discus-
são estéril acerca dos conceitos, está a necessidade urgente 
de garantirmos o acesso e a permanência de todos os bra-
sileiros aos diferentes níveis de escolarização, bem como o 
domínio do conhecimento gerado historicamente por toda 
a humanidade.

Acontece, porém, que o tipo de conhecimento e local 
onde é transmitido, nesta sociedade hodierna, fazem muita 
diferença na vida do indivíduo. Uma coisa é ser egresso de 
uma escola pública ou particular, outra é ser egresso de uma 
escola especial. Como dissemos anteriormente, a carga es-
tigmatizante da escola especial é altamente excludente nas 
relações sociais vigentes. 

Sem nenhuma pretensão de comparar os fatos, mas 
apenas utilizando o recurso da exemplificação, diríamos 
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que o mesmo ocorre com os ex- presidiários. Eles, pelo fato 
de terem esse estigma, mesmo depois de cumprida a pena 
imposta pela justiça, dificilmente têm acesso ao trabalho e ao 
convívio social pleno. As relações sociais estabelecidas im-
puseram-lhes uma marca que continuará presente em suas 
vidas. A sociedade segrega e discrimina as PcD, não somente 
pelo fato de não terem preparação ou formação profissional 
para ajudá-los a conviver dentro de seu seio, mas pelo “esta-
do de deficiência”, isto é, pelas limitações do indivíduo, pela 
ideia de incapacidade e de rejeição que, implícita ou explici-
tamente, são negadas antes mesmo de o sujeito nascer. 

A negação do estado de deficiência ocorre em muitas 
pessoas, ainda no mundo das ideias. Basta perguntar a uma 
gestante que tipo de criança deseja ter e ela irá responder: 
desde que seja perfeita e nasça com saúde, qualquer sexo 
serve. Mesmo tendo a certeza de que há a possibilidade de 
vir a ter um filho com deficiência, ela não admite em hipó-
tese alguma tal alternativa.

Os deficientes podem se relacionar com os outros ho-
mens de diferentes formas e, geralmente, a escola exige e 
oportuniza-lhes apenas a maneira convencional e dominante 
de relação, expressa por meio da linguagem oral e escrita. As-
sim, antes de pensarmos em lutar para que a PcD tenha aces-
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so às classes comuns, precisamos superar essa estrutura atual 
de escolarização, rumo à escola não seriada e pluricurricular8.

Diante desse quadro, sugerimos aos dirigentes e pessoas 
envolvidas com a Educação Especial que busquem assegurar, 
dentro dos diferentes órgãos governamentais e não governa-
mentais, mecanismos legais e recursos humanos competentes, 
técnica e politicamente capazes de garantir a continuidade e a 
articulação coordenada entre os diferentes níveis da adminis-
tração pública, nas esferas Federais, Estaduais e Municipais, 
contribuindo, assim, gradativamente, para o esvaziamento e 
futura superação dos diferentes órgãos especialmente criados 
para tratar das questões das Pcd. Sem isso, qualquer processo 
de inclusão poderá resultar num grande fracasso.

Ao defender esse direcionamento político, pode pare-
cer que estamos querendo retirar do Estado o compromisso 
com essas pessoas, ou desampará-las ainda mais. Porém, o 
que realmente propomos é justamente o contrário, ou seja, 
por um lado, que se evite a duplicidade de meios e se me-
lhore a alocação dos recursos públicos; por outro, que os 
problemas das PcD sejam tratadas dentro dos diferentes 
órgãos, juntamente com os problemas das demais pessoas. 
Com isso, a grande maioria das constatações acerca das ca-
rências e ausências, que há mais de duas décadas vêm sendo 

8 Na escola não seriada existe 
a possibilidade do trabalho 
simultâneo de várias propostas 
curriculares capazes de atender 
`as diferenças individuais dos 
alunos. É possível, por exemplo, 
ensinar tanto às crianças 
deficientes quanto às normais 
no mesmo espaço e tempo de 
escolarização. 
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retomadas em cada novo documento elaborado pelos ór-
gãos da sociedade civil e política, poderia deixar de existir.

Não podemos perder de vista que a quase totalidade das 
limitações vividas hoje pelas PcD não foram ainda supera-
das. Dentre outras razões, porque, ao mesmo tempo em que 
um contingente significativo de especialistas luta pela espe-
cificidade, luta também pela generalidade, isto é, acreditam 
alguns que o caráter específico de uma secretaria, centro ou 
departamento dentro de uma estrutura maior de poder, por 
si só, é capaz de garantir recursos e ideias suficientes para 
solucionar os problemas identificados. Esquecem, contudo, 
que as relações de poder estabelecidas no interior das es-
truturas governamentais não são neutras e que os dirigen-
tes, na sua grande maioria, têm mecanismos de sustentação 
exteriores alicerçados em pseudos discursos democráticos.

Além disso, a história tem demonstrado que as poucas 
conquistas asseguradas até hoje pelas PcD são fruto, muito 
mais das lutas e avanços organizacionais no campo político 
desse estrato social, do que de dispositivos legais produzi-
dos, ou de dádivas do poder estabelecido.

Em resumo, podemos afirmar que o embate entre os 
defensores da inclusão dos deficientes em escolas comuns 
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e os da manutenção das escolas especiais caminha na mes-
ma direção, porém, partem de pressupostos diferentes. Se, 
por um lado, os defensores da inclusão advogam uma vi-
são universalizante do processo de escolarização em que 
as trocas relacionais ocorrem, tendo como fundamento a 
diferença e, por conseguinte, os conflitos e o crescimento 
coletivo; por outro, os defensores da escola especial a têm 
como mais uma alternativa de escolarização e oportunidade 
para determinados tipos de deficiências, como as mentais 
severas, múltiplas, paralisias cerebrais, autismo, dentre ou-
tras. Os defensores da segunda linha apenas não colocam 
em questão: por que as PcD necessitam ser escolarizadas em 
escolas comuns, como as outras pessoas? Será que a ideia de 
escolarização, de ter que aprender a ler e a escrever é uma 
necessidade da PcD ou de seus pais e professores ? Por que 
a escola comum não pode oportunizar a essas pessoas cur-
rículos diferenciados, como por exemplo, os chamados pro-
gramas funcionais?

É do conhecimento da comunidade científica da área 
que a escolarização de crianças deficientes em ambiente 
de classes regulares possibilita aos alunos vivenciarem um 
contexto de aprendizagem mais significativo e motivante, 
suscitando mais esforços de colaboração que a segregação 
tradicional vivenciada por estes nas escolas especiais.
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3 MULTICULTURALISMO E 
DIVERSIDADE HUMANA

Nos textos seguintes, iremos abordar, para maior com-
preensão de todos, como o multiculturalismo e a diversida-
de humana se tornam necessários para os trabalhos direcio-
nados/realizados para a inclusão em nossa sociedade.

3.1 DIVERSIDADE HUMANA

O entendimento da diversidade humana passa, neces-
sariamente, pelo reconhecimento que a sociedade faz do ser 
humano. Todas as pessoas, de uma forma ou de outra, que-
rem ser reconhecidas pela sociedade. Segundo Habermas 
(1983, p. 22) “ninguém pode edificar a sua própria identida-
de, independentemente das identificações que os outros fa-
zem dele”. Em outros termos, a consciência coletiva ou in-
dividual depende do reconhecimento que nos é dado pelos 
outros. Os seres humanos dependem do reconhecimento que 
lhes é dado, não sendo, portanto esse reconhecimento inato 
ou pré-determinado. Tal fato mostra a importância que têm 
nossas relações na construção ou destruição das identidades.
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Esse reconhecimento pode, entretanto, ser construído 
de forma positiva ou negativa, dependendo da maneira como 
nos relacionamos com o outro. No caso positivo, existe uma 
identificação concreta entre o sujeito e seu reconhecimento. 
Por exemplo, uma PcD aceita como indivíduo, pela família 
e sociedade em geral, tem consciência do que é e, como tal, 
é reconhecido. No caso negativo, a grande maioria, a rela-
ção é estabelecida na omissão ou dissimulação da realidade 
do sujeito. Utilizando o exemplo anterior, a PcD é negada 
como PcD pela família, por ele próprio e pela sociedade. São 
os famosos discursos: não vejo meu filho como PcD; trato-o 
como os outros; prático esporte para mostrar à sociedade que 
sou capaz de... Enfim, é o homossexual que não se declara; 
são todas as formas de negar o real por meio de discursos 
dissimuladores, de não aceitar a realidade como ela é.

A segunda via de construção do reconhecimento, a ne-
gativa, é extremamente danosa para o sujeito e suas relações 
sociais. Segundo Taylor (1994, p. 58), 

um indivíduo ou um grupo de pessoas podem 

sofrer um verdadeiro dano, uma autêntica defor-

mação se a gente ou a sociedade que os rodeiam 

mostram-lhes, como reflexo, uma imagem limita-

da, degradante, depreciada sobre ele. 
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Um falso reconhecimento é uma forma de opressão. A 
imagem que construímos muitas vezes sobre a PcD e grupos 
subalternos, pobres, negros, prostitutas, homossexuais, é 
deprimente e humilhante para estes e lhes causa sofrimento, 
sobretudo pelas representações depreciativas construídas 
quase sempre para a legitimação da exclusão social e políti-
ca dos grupos discriminados.

O respeito à diversidade humana exige que todos sejam 
reconhecidos como tendo dignidade e direitos. É preciso, 
para isso, questionar os mecanismos sociais, como a pro-
priedade, os mecanismos políticos, como a concentração do 
poder, que hierarquiza os indivíduos diferentes em superio-
res e dominantes, e em inferiores e subalternos.

No entendimento de Taylor (1994, p. 58), “a projeção 
sobre o outro de uma imagem inferior ou humilhante pode 
deformar e oprimir até o ponto em que essa imagem seja 
internalizada”. E não “dar um reconhecimento igualitário a 
alguém pode ser uma forma de opressão”. Porém, é preciso 
entender que todos os seres humanos são igualmente dig-
nos de respeito. Isso não significa que devemos deixar de 
considerar as inúmeras formas de diferenciação existentes 
entre os indivíduos e grupos.
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3.2 MULTICULTURALISMOS 

As sociedades contemporâneas são heterogêneas, com-
postas por diferentes grupos humanos, interesses contra-
postos, classes e identidades culturais em conflito. Vivemos 
em sociedades em que os diferentes estão quase que per-
manentemente em contato e são obrigados ao encontro e à 
convivência. Isso ocorre também nas escolas.

As ideias multiculturalistas discutem como podemos 
entender e até resolver os problemas gerados pela heteroge-
neidade cultural, política, religiosa, étnica, racial, compor-
tamental, econômica, já que teremos que conviver de algu-
ma maneira.

Stuart Hall (2003) identifica pelo menos seis concep-
ções diferentes de multiculturalismo na atualidade:

1 Multiculturalismo conservador: os dominantes 
buscam assimilar as minorias diferentes das tradi-
ções e costumes da maioria.

2 Multiculturalismo liberal: os diferentes devem ser 
integrados como iguais na sociedade dominante. 
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A cidadania deve ser universal e igualitária, mas 
no domínio privado os diferentes podem adotar 
suas práticas culturais específicas.

3 Multiculturalismo pluralista: os diferentes grupos 
devem viver separadamente, dentro de uma or-
dem política federativa.

4 Multiculturalismo comercial: a diferença entre os 
indivíduos e grupos deve ser resolvida nas relações 
de mercado e no consumo privado, sem que sejam 
questionadas as desigualdades de poder e riqueza.

5 Multiculturalismo corporativo (público ou priva-
do): a diferença deve ser administrada de modo a 
que os interesses culturais e econômicos das mi-
norias subalternas não incomodem os interesses 
dos dominantes.

6 Multiculturalismo crítico: questiona a origem das 
diferenças, criticando a exclusão social, a exclusão 
política, as formas de privilégio e de hierarquia 
existentes nas sociedades contemporâneas. Apoia 
os movimentos de resistência e de rebelião dos do-
minados.
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Os multiculturalismos nos ensinam que o reconheci-
mento da diferença está na consciência de que existem in-
divíduos e grupos diversos entre si, mas com direitos corre-
latos, e que a convivência em uma sociedade democrática 
depende da aceitação da ideia de compormos uma totalida-
de social heterogênea, na qual:

a) não poderá ocorrer a exclusão de nenhum ele-
mento da totalidade;

b) os conflitos de interesse e de valores deverão ser 
negociados pacificamente;

c) a diferença deverá ser respeitada.

A política do reconhecimento e as várias concepções 
de multiculturalismo nos ensinam, enfim, que é necessário 
admitir a diferença na relação com o outro. Isso quer dizer 
tolerar e conviver com aquele que não é como eu sou e não 
vive como eu vivo, e o meu modo de ser não pode significar 
que o outro deva ter menos oportunidades, menos atenção 
e recursos. Num regime democrático, é necessária a con-
vivência com tolerância entre os diferentes. Para valorizar 
esse processo, temos que reconhecer também o que nos une 
e o que nos separa. 
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Outros utilizam o método inverso de análise e questio-
nam os critérios que estão sendo utilizados para identificar 
tanto os incluídos como os excluídos. Segundo essa pers-
pectiva, o critério básico para se realizar tal identificação 
é a prática social e a posição econômica que esses estratos 
sociais ocupam na sociedade. A diferença é que os incluídos 
têm acesso às riquezas e os excluídos não têm. Isso faz com 
que a existência dos incluídos seja condição necessária para 
a existência dos excluídos.

Mesmo os seguidores da primeira perspectiva, tendo 
consciência de que a desigualdade social é histórica e ge-
radora da distinção entre o mundo dos incluídos e o dos 
excluídos, acreditam que existe uma possibilidade, mesmo 
que remota, de mobilidade entre esses dois mundos, e que 
estar excluído ou incluído é apenas uma questão temporal, 
podendo o incluído tornar-se excluído e vice-versa.

No nosso modo de entender, essa forma de ver a reali-
dade toma como referência apenas seu lado objetivo, visível 
e aparente, desconsiderando todas as relações de poder e 
dominação presentes nas relações sociais, e que nem sem-
pre são percebidos de forma imediata. Para se compreender 
esses dois mundos, é preciso ir além e buscar explicações 
mediatas e históricas.
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O primeiro passo é conceber os homens como sendo di-
ferentes e desiguais, ou, em outras palavras, na perspectiva da 
diversidade humana, porque, dependendo da concepção de ho-
mem, mundo e sociedade dominante, ela é afirmada ou negada.

O ideário que advoga a igualdade universal entre os 
homens, historicamente, nas mais distintas instituições so-
ciais, sempre procurou negar a diversidade humana pela via 
da ocultação do estatuto histórico dos estratos sociais.

Negar o estatuto histórico significa ocultar as origens 
e o percurso histórico percorrido por esses estratos. Com 
isso, as histórias dos excluídos e dos incluídos passam a ser 
vistas como iguais. 

As desigualdades concretas e as distinções reais exis-
tentes entre esses dois mundos são deslocadas para a me-
ritocracia, as capacidades e habilidades individuais. Além 
disso, a ocultação do estatuto histórico dos estratos sociais 
faz com que o trabalho árduo e constante de uns e a indo-
lência de outros sejam, também, vistas como uma das cau-
sas que leva às desigualdades.

Essa forma simplista de se ver e tratar o problema das 
desigualdades sociais necessita ser repensada. É preciso 



43

ressignificar o entendimento de diversidade humana. Para 
tanto, resgataremos, mesmo que de forma breve, as relações 
históricas ocorridas entre os homens em cada época.

No mundo antigo, a organização social centrava na he-
rança familiar a distinção entre escravos e amos. O indivíduo 
nascia livre ou escravo, cabendo perfeitamente nessa relação 
considerar os segundos como os excluídos e os primeiros 
como os incluídos socialmente. O mesmo raciocínio é extensi-
vo ao Mundo Medieval, onde os donos de grandes proprieda-
des rurais, senhores feudais, clero e nobreza, eram os incluídos 
e os excluídos eram os vassalos, artesãos e servos. No Mundo 
Moderno, os donos do capital e proprietários dos meios de 
produção são os incluídos e os excluídos são os trabalhadores 
rurais e urbanos que vendem suas forças de trabalho.

No mundo capitalista, existem ainda outras distinções 
importantes que merecem ser destacadas. No início do sé-
culo XX, os excluídos eram os ignorantes e iletrados. Em 
meados desse mesmo século, passaram a ser os não-espe-
cialistas, os incompetentes e destreinados. Atualmente, no 
século XXI, os excluídos são os diferentes e os desiguais.

Observando o percurso histórico, vamos verificar que 
as distinções entre incluídos e excluídos foram mudando 
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de forma e de critérios, de acordo com o modelo econômi-
co dominante em cada época. Entretanto, um fato comum 
identifica todos esses momentos históricos: a desigualdade 
econômica.

Em todas as épocas, possuir ou não bens materiais e 
dinheiro fez sempre grande diferença. A cor da pele, a re-
ligião, o gênero, a raça, dentre outros, foram importantes 
aspectos na distinção entre incluídos e excluídos, porém 
nunca determinantes. Assim como existiram escravos de 
todas as cores, religiões, gêneros e raças, existiram, também, 
nobres, senhores, amos e donos do capital.

Portanto, se os excluídos, atualmente, são os desiguais e 
os diferentes, é porque pouca mudança ocorreu no processo 
segregatório e distintivo de classe que sempre permeou as 
relações humanas ao longo da história. Diferentes e desi-
guais, os homens sempre foram. Afirmar isso não represen-
ta nenhuma novidade.

Ressignificar a diversidade humana é, portanto, dire-
cionar as políticas sociais para uma lógica que garanta mo-
dificações radicais na forma de gerar e distribuir riquezas 
no país. Caso contrário, os incluídos e os excluídos continu-
arão sempre os mesmos.
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Igualdade de oportunidades é um discurso que nasceu 
junto com o modo de produção capitalista. A igualdade de 
direitos foi uma das bandeiras da Revolução Francesa e está 
expressa na Declaração dos Direitos dos Homens de 1789: 
“Todos os homens nascem livres e iguais perante a Lei”. Em 
outros termos, os homens, “abstratamente”, possuem os 
mesmos direitos e deveres, podendo, a seus critérios e juí-
zos, traçar suas próprias vidas.

Além disso, a ideia de equidade de oportunidades, se-
gundo Aristóteles, significa a retificação da lei em que se re-
vela insuficiente pelo seu caráter universal. O justo e o equi-
tativo são a mesma coisa. Em outros termos, a universalidade 
e abstração da lei tornam impossível a equidade de oportuni-
dade. O mesmo ocorrendo com a realidade em que vivemos.

Superar as desigualdades sociais, por sua vez, implica 
distribuir renda, independentemente do trabalho social re-
alizada pelo indivíduo, de tal modo que a diferença entre os 
maiores e os menores salários seja mínima, nunca ultrapas-
sando, por exemplo, a proporção de um para quatro.

A diminuição das desigualdades sociais, também minimi-
za a discriminação e os preconceitos sociais. Além disso, possi-
bilita a todos uma vida mais digna e reconhecida socialmente.
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O ter ou não acesso às riquezas sociais deixaria de ser 
uma decisão do Estado, como é atualmente, e passaria a ser 
uma decisão do cidadão. A democracia pressupõe relações 
de poder iguais entre seus participantes. Não existe demo-
cracia em que a relação entre seus membros se estabeleça 
pela opressão de uns sobre os outros.

3.3 INCLUSÃO

A Política de Inclusão no Brasil modificou a concepção 
de educação dominante nas escolas. Saiu de uma visão edu-
cacional que entendia o homem como igual e homogêneo 
para outra, que o considera diferente, diverso e desigual.

A universalização do ideário liberal, a globalização e as 
ideias inclusivistas são marcos importantes dessa mudança, 
tanto na sociedade, de forma geral, quanto nas escolas bra-
sileiras, em particular.

A mudança na forma de pensar e conceber o homem, 
anteriormente mencionada, trouxe para dentro das esco-
las grandes conflitos, incertezas e questionamentos. Se no 
início do século XX, na concepção de homem igual e ho-
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mogêneo, o marginal e o excluído eram o homem iletrado 
e ignorante, com a nova concepção, eles continuam sendo 
excluídos, porém acrescentaram a esses contingentes outros 
homens, os diferentes e desiguais.

No final do século XIX e início do século XX, a ignorân-
cia, entendida como falta de escolarização, afetava a grande 
maioria da população brasileira. A escola, altamente elitista, 
tinha como objetivo último preparar os futuros dirigentes 
sociais.

Nessa época, o país passava por grandes mudanças so-
ciais, deixava o modelo agroexportador e migrava para o 
urbano-industrial. Essas mudanças explicitaram dois fato-
res importantes: o êxodo rural e a necessidade urgente de 
escolarização dos futuros trabalhadores.

Por essas razões, o processo educacional brasileiro so-
freu críticas, tanto da população quanto dos educadores. O 
Manifesto dos Pioneiros, de 1932, é um documento que re-
trata bem a posição dos professores da época. Dentre outras 
reivindicações, eles lutavam para que a universalização do 
acesso ao saber, via escolarização, atingisse a todos os bra-
sileiros.
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Como a história nos tem mostrado, em que pese todas 
as lutas travadas ao longo do século XX pela democratiza-
ção e universalização da educação, muitos avanços e con-
quistas ocorreram. Porém, foram insuficientes para atender 
às necessidades educacionais da realidade brasileira.

Neste contexto, o início do século XXI continua marca-
do pelas enormes desigualdades econômicas e sociais, pelo 
elevado percentual de analfabetos e, principalmente, pela 
difusão das ideias de inclusão social e escolar. 

Com uma nova roupagem, o debate atual sobre a exclu-
são social e escolar mudou de foco, deixando de lado o ho-
mem ignorante e colocando em seu lugar o homem letrado, 
diverso, diferente e desigual9. 

Essa mudança não foi gratuita e acompanha a nova ló-
gica do modelo econômico. Enquanto na economia tipica-
mente industrial os empresários buscavam a produção em 
massa de um mesmo produto, na economia atual inverte-
ram a lógica e passaram a produzir cada vez mais para um 
número cada vez maior de consumidores, porém, num pro-
cesso de constante diferenciação.

9 Pesquisadores e estudiosos 
alertam para a diferença que 
existe entre desigualdade e 
diferença humana. Centram 
nos aspectos biológicos 
as diferenças individuais 
e nos aspectos sociais as 
desigualdades coletivas.  
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As inovações tecnológicas são as grandes responsáveis 
pela manutenção dessa nova lógica do sistema econômico, 
que deixou de lado a produção do igual e passou a priorizar 
o diferente.

Entretanto, esta mudança tem contribuído para ma-
ximizar o processo de exclusão social, na medida em que, 
tanto a produção das riquezas quanto a sua concentração, 
acabam ficando nas mãos de uns poucos privilegiados, que 
podem ter acesso ao consumo de bens e produtos diferentes 
e inovadores.

Com o passar dos anos, a antiga concepção de homem, 
igual e homogêneo, dominante não somente nos ditames le-
gais, foi perdendo forças e uma “nova” concepção começou 
a se fortalecer, isto é, a de que o homem é concreto, diferente 
e desigual.

Com isso, se no início do século XX o marginal e re-
jeitado socialmente era o ignorante, com a “nova” concep-
ção de homem centrada na diversidade humana, a exclusão 
passou a ser vista sob outra ótica, isto é, a da diferença e 
desigualdade.
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Os defensores deste ideário advogam que os diferen-
tes e os desiguais necessitam receber da sociedade e, sobre-
tudo, da educação, um tratamento diferenciado, visando à 
sua inclusão. Nunca se produziram tantos bens de consu-
mo diferenciados como atualmente no Brasil. As empresas, 
por exemplo, perceberam o enorme mercado que os negros 
representam e não mediram esforços para colocar no mer-
cado perfumes, desodorantes, cremes para cabelos e outras 
inovações exclusivamente voltadas para essa clientela.

Nessa perspectiva e com o discurso da inclusão social, 
os defensores desse ideário estão conquistando o novo mer-
cado dos excluídos. Isso minimiza as desigualdades, estru-
tura do modelo econômico e responsável pela exclusão, au-
mentando o tratamento que a sociedade dá aos diferentes e 
desiguais. O problema da exclusão deixa de ser estrutural e 
passa a ser individual, isto é, os indivíduos precisam convi-
ver bem entre si, apesar de suas diferenças e desigualdades, 
afinal somos todos diferentes.

É importante mencionar que, historicamente, diferen-
ças individuais como: habilidades, capacidades, cor, sexo 
e idade sempre foram utilizados como atributos para dis-
criminação e exclusão. Entretanto, no “novo” discurso de 
homem concreto e diverso, os mesmos atributos humanos, 
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outrora utilizados para excluir, passaram a ser importantes 
elementos de justificativa para a inclusão. Advoga que os 
homens não devem ser excluídos nem da sociedade, nem 
das escolas por serem diferentes uns dos outros, e que pre-
cisamos construir um mundo onde todos respeitem as dife-
renças e as desigualdades existentes entre os homens.

À primeira vista, esse discurso parece ser a grande meta 
da humanidade, sobretudo se levarmos em conta os aumen-
tos diários da violência, das guerras, atentados terroristas, 
da fome e de múltiplas outras mazelas sociais decorrentes 
da luta pelo poder, dos interesses escusos dos governantes e 
das injustiças e desigualdades sociais.

Entretanto, não podemos nos esquecer que a exclusão 
social e escolar se manifestam nas diferenças e nas desi-
gualdades, mas não se limitam a elas. Esse debate não pode 
ficar restrito ao excluído. É necessário explicitar e superar 
os mecanismos de exclusão gerados dentro da própria so-
ciedade.

Não é suficiente, para entender o processo de exclusão, 
a simples consideração de que os homens são diferentes e 
desiguais. É preciso ir além do plano individual do excluído 
e buscar explicações na exclusão enquanto um processo his-



52

tórico e condicionado. Dificilmente poderemos acabar com 
a exclusão nesse modelo econômico, porque sua lógica é a 
da exclusão. O capitalismo é amoral e não entende o concei-
to de dignidade humana; a defesa desta é uma luta contra o 
capitalismo e nunca com o capitalismo.

O modo de produção capitalista em suas diferentes for-
mas e facetas, seja ele avançado ou selvagem, sempre teve 
como eixo central e meio de sobrevivência a exclusão. Sua 
grande contradição, qual seja, um trabalho socialmente 
produzido e individualmente apropriado, exemplifica clara-
mente o que estamos falando.

A história brasileira tem nos mostrado que todas as ve-
zes que os donos do capital têm seus produtos encalhados 
nas prateleiras, recorrem aos governantes pedindo diminui-
ção e até isenção de impostos, como única forma de abaixar 
custos e manter os empregos em suas fábricas e empresas. É 
como se a carga tributária, que apesar de no Brasil ser uma 
das mais altas do mundo, fosse a única responsável pela per-
versa distribuição de renda e perda da capacidade de com-
pra dos cidadãos.

O sistema capitalista exclui não somente porque as pes-
soas são diferentes ou desiguais, mas porque a lógica de sua 



53

dinamicidade assim o exige. O dia em que o sistema capita-
lista distribuir oportunidades iguais para todos, como pre-
conizam as políticas inclusivistas, as bases que o sustentam 
ruirão, porque a desigualdade de cor, sexo, raça, crença e de 
economia é o pilar de sua sustentação e existência. Contra-
ditoriamente, o sistema capitalista necessita das desigualda-
des e das diferenças entre os homens para se desenvolver, ao 
passo em que tem que negá-las para poder existir.

Esse sistema nunca assumiu a responsabilidade pela 
exclusão social e escolar. O eixo da responsabilidade tem 
sempre variado com o tempo e em cada espaço social. Se no 
início do século XX a culpa da exclusão repousava sobre o 
indivíduo iletrado e ignorante, atualmente a explicação para 
a exclusão está na desqualificação profissional. Entretanto, 
não podemos desconsiderar que tal explicação somente é 
possível porque existe um grande “exército de reserva”, es-
colarizado, à sua disposição, possuindo, em muitos casos, 
nível superior e pós-graduação.

Questionamos, portanto, se a automação, forma mais 
avançada de desenvolvimento do sistema capitalista, neces-
sita de trabalhador qualificado ou desqualificado. Sem ne-
nhuma dúvida, do trabalhador desqualificado, porém o tipo 
de desqualificação mudou. Não estamos falando do homem 
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sem formação escolar, sem uma profissão. O desqualificado 
atual possui escolarização e profissão. O que o desqualifica 
é o tipo de trabalho exigido pelo mercado. Pela automação 
das máquinas e aumento vertiginoso do mundo da infor-
mática, as funções se tornaram tão especializadas que di-
ficilmente os trabalhadores serão preparados nas escolas 
existentes para ocuparem tais funções. A realidade mostra 
que a maioria dos profissionais, depois que terminam seus 
cursos de graduação, para terem alguma chance no merca-
do de trabalho, têm, necessariamente, que frequentar vários 
cursos de especialização. O elemento de exclusão não reside 
mais na falta de escolarização, mas na falta de especialização 
para o trabalho, trabalho este que se diversifica e se especia-
liza a cada dia que passa.

Não podemos perder de vista, também, que enquanto 
no século XX todos os homens eram, pelo menos em tese, 
tratados como iguais e podiam aprender todos os conheci-
mentos no mesmo tempo e espaço, agora, no início do sé-
culo XXI, com o desejo de atender e respeitar a diversidade 
humana, grande parte dos educadores defende que os ho-
mens podem também aprender os mesmos conhecimentos, 
mas que é preciso respeitarem-se os tempos e espaços da 
aprendizagem de cada um.



55

Em razão disso, os conhecimentos veiculados pelas es-
colas, esteios da cultura dominante, continuam intocáveis. 
O estatuto histórico dos homens, que sempre foi negado 
na antiga concepção de homem, continua sendo mascara-
do por um “novo” discurso, qual seja: já que somos todos 
diferentes, podemos ocupar os mesmos espaços e tempos, 
afinal de contas somos todos iguais nas diferenças. Com 
isso, sublima-se o componente histórico e evidenciam-se 
as características individuais e biológicas de cada um. Os 
problemas educacionais e sociais deixam de ser explicados 
pelas diferenças e desigualdades sociais existentes entre os 
homens (de cor, de raça, de credo ou classe), e passam a ser 
vistos apenas como falta de tolerância, aceitação e consciên-
cia das pessoas e da sociedade para com os excluídos.

Ocorre, então, uma inversão espetacular na forma de 
se compreender o fenômeno da exclusão. Ele deixa de ser 
um fato objetivo e de responsabilidade do modelo de rela-
ções estabelecidas entre os homens, mediado pelo sistema 
capitalista, e passa a ser um problema subjetivo e individual. 
A discriminação, por exemplo, deixa de ser problema so-
cial e econômico e passa a ser um problema individual de 
falta de tolerância entre indivíduos diferentes e desiguais. É 
como se a exclusão ocorresse pelo livre arbítrio das pessoas.
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Nessa perspectiva, a escola, na tentativa de superar 
suas contradições internas, tem procurado priorizar nos 
alunos: mais o sentimento do que o intelecto, mais o aspecto 
psicológico do que o lógico, mais os métodos ou processos 
pedagógicos e as adaptações do que os conteúdos cogniti-
vos e a geração de novos conhecimentos, mais o esforço e 
o interesse dos alunos do que o trabalho e a competência 
dos professores, mais a espontaneidade do que a disciplina 
(SAVIANI 1995).

Esta realidade educacional tem trazido grandes preju-
ízos para os professores, que se desincumbiram da respon-
sabilidade do domínio do saber e, para a formação de nos-
sos jovens, passaram a valorizar mais os conceitos obtidos 
ou notas que os conteúdos que dominam. Nessa esteira de 
contradições, encontros e desencontros, os educadores e 
os projetos políticos pedagógicos das escolas têm feito de 
tudo para conseguir assegurar e manter a relação “inclusão-
-escolarização” da melhor forma possível. Não percebem, 
entretanto, que apesar de a concepção de homem ter, em 
tese, se alterado, o fazer pedagógico continua o mesmo do 
século passado. A organicidade escolar continua inalterada, 
os saberes que veicula continuam sendo alvo de críticas, as-
sim como o processo avaliativo e sequencial da escola.
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Dificilmente alguém pode defender ideias contrárias a 
um fazer pedagógico que vise a resgatar a cidadania, a dig-
nidade e a participação de todos os brasileiros nas rique-
zas geradas pelo país. Porém, é nosso dever como cidadãos 
denunciar os limites e as possibilidades dos discursos, so-
bretudo daqueles que tratam superficialmente os problemas 
profundos de nossa sociedade.

Finalmente, deixamos claro que concretizar a inclusão 
significa muito mais que advogar a inclusão. Reconhecer 
com dignidade os diferentes e os desiguais é um passo im-
portante, porém insuficiente, para superar a situação social 
desses indivíduos. A contradição “os desiguais precisam ser 
negados para que os iguais possam ser afirmados” necessita 
ser superada.

No nosso entender, a inclusão escolar somente será 
possível no dia em que conseguirmos instituir uma escola 
diversa para homens diferentes e que conceba o conheci-
mento como uma das mais importantes fontes democráti-
cas de poder, e não de exclusão. É contraditório defender 
uma escola igual para homens diversos e desiguais, porque 
existem diferenças nas diferenças. O grande desafio deste 
século, envolvendo a inclusão (diversidade humana e esco-
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larização), consiste, dentre outros, em reverter a distância 
que existe na distribuição do conhecimento entre os diver-
sos grupos sociais. 
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1 INTRODUÇÃO

Durante os últimos quatrocentos e vinte anos, a escola 
foi sempre do mesmo jeito. Como assim? Após quatro sécu-
los, a escola continua sendo um lugar que decide tudo: o que 
os alunos precisam estudar, como eles precisam se comportar 
para conseguir aprender o que os professores ensinam, quais 
atividades devem realizar, como será avaliado o aprendizado, 
para a escola saber quem aprendeu e quem não aprendeu. A 
fim de poder cumprir essas decisões, a escola sempre foi um 
lugar que somente aceitava a matrícula das crianças que su-
postamente tinham capacidade intelectual para aprender. 

Esse tipo de escola sempre acreditou que não poderia 
matricular crianças consideradas, por algum critério, incapa-
zes de aprender como a maioria dos alunos. Também os pro-
fessores que trabalhavam nesse tipo de escola sempre acredi-
taram que não era obrigação deles ensinar crianças que não 
se encaixavam no perfil de “alunos capazes” sob o ponto de 
vista intelectual, psicossocial, visual, auditivo e físico. 

A escola e a sociedade copiavam uma da outra esse 
modelo de valorização das pessoas “capazes” e de exclusão 
das pessoas consideradas “incapazes”.
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Mas, felizmente, nos últimos vinte anos, o mundo co-
meçou a repudiar radicalmente esse tipo de escola e de so-
ciedade. Um número cada vez maior de pais, educadores e 
outras pessoas sinceramente preocupadas com os direitos 
de todos os seres humanos defende uma escola que receba e 
ensine a todos os tipos de criança; uma escola que encoraje 
todas as crianças a aprenderem juntas, colaborando e coo-
perando mutuamente; uma escola que discorde da prática 
de dividir as crianças em capazes e incapazes; uma escola 
que concorde que todas as crianças são capazes e que cada 
criança é capaz a seu modo; uma escola que admite que 
cada criança aprende de um jeito só dela e, por isso, tem o 
direito de aprender do jeito dela; uma escola que ensina o 
que as crianças querem e precisam aprender em função da 
situação de vida de cada uma delas.

Os profissionais da educação deram o nome de “edu-
cação inclusiva” a essa nova e revolucionária forma de 
ensino e aprendizagem. As escolas que adotam o modelo 
inclusivo chamam-se “escolas inclusivas”. E o que é “edu-
cação inclusiva”?

Educação inclusiva é o conjunto de princípios e pro-
cedimentos implementados pelos sistemas de ensino para 
adequar a realidade das escolas à realidade do alunado, que 
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por sua vez, deve representar toda a diversidade humana. 
Nenhum tipo de aluno poderá ser rejeitado pelas escolas. 
As escolas passam a ser chamadas inclusivas no momento 
em que decidem aprender com os alunos o que deve ser eli-
minado, modificado, substituído ou acrescentado nas seis 
áreas de acessibilidade: arquitetônica, atitudinal, comunica-
cional, metodológica, instrumental e programática. A obri-
gatoriedade da implantação de algumas dessas áreas está 
prevista em leis federais como, por exemplo, o Decreto no 
5.296, de 2 de dezembro de 2004; a Resolução CNE/CEB 
no 2, de 11 de setembro de 2001; a Lei no 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000 (SASSAKI, 2003, p. 15) e, mais recente-
mente, o Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008, e 
o Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009. Detalhes sobre 
essas seis áreas serão apresentados na parte final deste texto. 

Hoje, em todo o território brasileiro – a exemplo do 
que ocorre em muitas partes do mundo – existem pais e 
educadores preocupados em transformar as escolas comuns 
em escolas inclusivas, a fim de que todas as crianças e todos 
os jovens e adultos, quaisquer que sejam suas características 
diferenciais, possam estudar juntos em um ambiente posi-
tivo, includente, acolhedor, estimulante, desafiador, interes-
sante, eficiente e eficaz. Um ambiente onde todos consigam 
aprender, estudar, crescer e desenvolver-se como pessoas 
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por inteiro. Uma das condições para que a educação se efe-
tive é que o sistema de ensino deva adequar-se ao aluno, e 
não o inverso. “A inclusão escolar parte do princípio de que 
todas as crianças podem aprender juntas e de que todas elas 
se beneficiam e aprendem melhor quando lhes é oferecida 
a oportunidade de aprender uma com a outra em um am-
biente aberto e estimulador” (SASSAKI, 2004).

Existem muitos recursos que podem ajudar pais e edu-
cadores a encontrar inspiração, orientação e apoio para que 
todos os alunos – sem exceção – tenham sucesso na escola. 
Isso acontece porque já existe um imenso conjunto de do-
cumentos que relatam experiências bem-sucedidas em edu-
cação inclusiva.

Esses resultados positivos da educação inclusiva são 
devido à aplicação de determinados princípios, parâmetros, 
premissas e procedimentos, a seguir descritos.

2 PRINCÍPIOS

Os princípios que inspiram a educação inclusiva são a 
singularidade, as inteligências múltiplas, o estilo de apren-
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dizagem, a avaliação da aprendizagem e a coerência (SAS-
SAKI, 2011, p. 53). 

Singularidade. Cada aluno é único; portanto, a escola 
precisa traçar metas individualizadas, juntamente com 
o aluno e/ou a família dele. 

Inteligências múltiplas. O professor, ao ensinar o conteú-
do de sua disciplina, precisa estimular e utilizar o cérebro 
inteiro de cada aluno. Todas as pessoas têm cerca de doze 
inteligências e deve ser assegurada a cada pessoa a pos-
sibilidade de utilizar esse conjunto de inteligências para 
estudar, preparar projetos, realizar tarefas, brincar, etc.

Estilo de aprendizagem. O professor, ao preparar suas 
aulas, precisa pensar em atingir o modo como cada 
aluno aprende. Cada aluno tem o direito de aprender 
usando o seu estilo de aprendizagem, motivo pelo qual 
todo professor precisa preparar suas aulas em formatos 
que atinjam todos os estilos de aprendizagem: o visual, 
o auditivo, o artístico, o cinestésico e todas as combina-
ções desses quatro estilos.

Avaliação da aprendizagem. A escola precisa adotar o 
sistema baseado em três valores: ipseidade (comparar 
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a avaliação de cada aluno com as outras avaliações do 
mesmo aluno e não de outros alunos), continuidade 
(todas as aulas servem como fontes de evidência do 
aprendizado) e inclusividade (avaliar para incluir e 
não para excluir o aluno). 

Coerência. A escola inteira precisa adotar atitudes inclu-
sivas: os professores e os funcionários precisam passar 
por capacitações periódicas sobre educação inclusiva.       

3 PARÂMETROS

Os parâmetros que asseguram a inclusividade do pro-
cesso ensino-aprendizagem são a equiparação de oportuni-
dades, as necessidades especiais, as diferenças individuais, 
a educação de qualidade, o plano individualizado de edu-
cação, a diversidade humana e o empoderamento (SAS-
SAKI, 2004).

Equiparação de oportunidades. As oportunidades de 
aprendizagem devem ser proporcionadas a todos os 
alunos no mesmo espaço escolar. Para tanto, todas as 
barreiras (atitudinal, arquitetônica, metodológica, ins-
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trumental, comunicacional e programática) devem ser 
eliminadas desse espaço.

Necessidades especiais. Cada segmento da diversidade 
humana pode apresentar necessidades peculiares, que 
variam de acordo com cada pessoa e a situação na qual 
ela se encontre.

Diferenças individuais. Não há duas pessoas iguais e 
todas têm o direito de ser o que são e de ser respeitadas 
em suas diferenças.

Educação de qualidade. O sistema de ensino deve ofe-
recer a cada aluno oportunidades que o ajudem a re-
alizar seus interesses, expectativas, sonhos e objetivos 
de vida.

Plano individualizado de educação. Cada aluno tem 
direito a um plano de ensino que contribua para que 
aprenda e progrida, atingindo seus objetivos individuais.

Diversidade humana. O sistema de ensino deve rece-
ber todas as pessoas, independentemente de seus atri-
butos étnicos, raciais, culturais, linguísticos, sexuais, 
físicos, intelectuais e outros.
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Empoderamento. O aluno constrói seu saber fazen-
do uso do poder de escolher, de decidir e de assumir o 
controle de sua situação de aprendizagem.

4 PREMISSAS

 As principais premissas da educação inclusiva são as 
seguintes:

1 Frente à diversidade do alunado, o objetivo da es-
colarização é o de capacitar todos os alunos, desde 
pequenos, para participarem ativamente em suas 
comunidades como cidadãos.

2 Em cada sala de aula inclusiva há alunos que se 
diferenciam significativamente de seus colegas 
quanto a estilos de interação social, estilos de 
aprendizagem, ritmos de aprendizagem, combina-
ção das inteligências múltiplas e formas de acesso 
aos ambientes de aprendizagem.

3 Os alunos não são problemas; eles são desafios 
às habilidades dos professores em encontrar res-



77

postas educativas às necessidades individuais dos 
educandos.

4 O fracasso escolar não é um fracasso pessoal dos 
alunos e sim um fracasso da escola em atender às 
necessidades desses alunos.

5 O ensino de qualidade é primordial e o esforço 
para atender às necessidades dos alunos que apre-
sentam desafios específicos beneficia a todos.

6 Na condição de pensadores críticos, os professores 
não precisam de receitas prontas e sim de habi-
lidades para avaliar situações novas, desenvolver 
estratégias e encontrar respostas educativas às ne-
cessidades de cada aluno.

7 Os bons professores são capazes de definir, proje-
tar, avaliar e refletir sobre soluções para os desafios 
das escolas inclusivas e salas de aula inclusivas.

8 O respeito pelos alunos e pelas suas contribuições 
e potencialidades individuais constitui uma das 
atitudes básicas do professor inclusivo.
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9 É o aluno que produz o resultado educacional, ou 
seja, a aprendizagem.

10 Os professores, trabalhando de forma articulada, 
como membros de equipe, com outros profissio-
nais, atuam no papel de facilitadores da aprendi-
zagem dos alunos. Entre esses profissionais estão, 
por exemplo, pedagogos, psicólogos, psicopeda-
gogos, intérpretes da língua de sinais, instrutores 
da língua de sinais e assistentes sociais.

Acrescento aqui as dez premissas sugeridas pelo Cen-
tro de Estudos sobre Educação Inclusiva, da Grã-Bretanha.

1 Todas as crianças têm o direito de aprender juntas.

2 As crianças não devem ser desvalorizadas ou dis-
criminadas por meio da exclusão ou rejeição com 
base em sua deficiência ou dificuldade de aprendi-
zagem.

3 Adultos com deficiência, descrevendo a si mesmos 
como sobreviventes de escolas especiais, estão exi-
gindo o fim da segregação.
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4 Não existem razões legítimas para separar as 
crianças na vida educacional. As crianças se per-
tencem, com vantagens e benefícios para todas. 
Elas não precisam ser protegidas umas das outras.

5 As pesquisas mostram que as crianças aprendem 
melhor, acadêmica e socialmente, em ambientes 
inclusivos.

6 Não há ensino ou atenção em uma escola segrega-
da que não possa ser oferecido em escolas comuns.

7 Com apoio e compromisso, a educação inclusiva 
constitui um melhor uso dos recursos educacionais.

8 A segregação ensina as crianças a terem medo e se-
rem ignorantes, além de fomentar o preconceito.

9 Todas as crianças precisam de uma educação que 
as ajude a desenvolver relacionamentos e as prepa-
re para a vida na sociedade.

10 Somente a inclusão tem o potencial para reduzir o 
medo e construir amizade, respeito e compreensão.
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5 PROCEDIMENTOS

Os procedimentos de educação inclusiva podem ser 
agrupados em três categorias: a) Reestruturação da unida-
de escolar; b) Reflexões sobre as práticas em sala de aula; e 
c) Medidas emanadas da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS, 2007).

a) Reestruturação da unidade escolar (COADY; 
DENNY, 1996)

Experiências do alunado

O tempo de aprendizagem é igualmente distribuído 
entre o ensino para a classe toda, o trabalho em grupos 
e para o estudo individual, ou seja, não é tomado exclu-
sivamente pelo ensino para a classe toda.

Os alunos passam a maior parte do tempo em grupos 
heterogêneos.

As tarefas de aprendizagem e de avaliação enfatizam a pro-
dução dos alunos e não a reprodução do conhecimento.
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Para completar seus trabalhos, os alunos geralmente 
falam e escrevem frases inteiras e não algumas palavras 
ou frases fragmentadas. 

As tarefas de aprendizagem procuram aprofundar a 
compreensão e não ficar no entendimento superficial.

As tarefas de aprendizagem enfatizam as inteligências 
múltiplas e a diversidade humana.

Todas as disciplinas acadêmicas estão integradas no 
currículo. 

O tempo para aprendizagem escolar está organizado de 
modo flexível e não em períodos de extensão padronizados.

Os alunos participam do projeto de instrução baseado 
na comunidade.

Os alunos se relacionam com orientadores adultos, se-
jam professores ou pessoas de fora da escola, em ter-
mos programáticos de longo prazo.

O trabalho dos alunos é auxiliado pelo uso extensivo 
da tecnologia de computadores.
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Os alunos servem como tutores dos colegas e têm aces-
so aos tutores colegas.

Os alunos têm influência substancial no planejamento, 
realização e avaliação de seus trabalhos.

Vida profissional dos professores

Os professores atuam em papéis diferenciados, tais 
como: orientando os colegas novatos, dirigindo o de-
senvolvimento de currículo e supervisionando colegas.

A equipe atua em papéis extensivos junto aos alunos, 
em termos de aconselhamento e orientação.

A equipe ajuda a projetar a capacitação contínua, em 
serviço, com base na avaliação de necessidades da escola.

A equipe participa de planejamento colegiado, desen-
volvimento curricular e observação-reflexão de cole-
gas, em tempo programado para isso durante o dia.

Os professores lecionam em equipes.
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Os professores exercem controle sobre o currículo e a 
política da escola.

Há incentivos organizacionais específicos para os pro-
fessores experimentarem e desenvolverem novos pro-
gramas e currículo que respondam mais efetivamente 
à diversidade do alunado. 

Os professores trabalham junto aos alunos em perío-
dos flexíveis de tempo.

Os professores trabalham junto aos alunos, tanto em 
pequenos grupos e em estudos individuais, quanto no 
ensino para a classe toda.

Os professores trabalham junto com os pais e aos pro-
fissionais de ensino, a fim de atenderem às necessida-
des dos alunos. 

Os professores recebem prêmios pecuniários baseados 
nos resultados dos alunos e na avaliação do desempe-
nho dos professores. 
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Liderança, gerenciamento e administração

A escola exerce controle sobre orçamento, equipes e 
currículo.

A escola é conduzida por um conselho no qual os pro-
fessores e/ou os pais têm controle sobre orçamento, 
equipes e currículo.

A escola recebe prêmios pecuniários baseados nos re-
sultados dos alunos.

A escola toma decisões programáticas baseadas na aná-
lise sistemática dos dados de desempenho dos alunos, 
desmembrados em suas características (por ex. raça, 
gênero, status sócio-econômico, etc.).

A delegacia regional provê incentivos especiais para o 
diretor participar da reestruturação da escola.

Os alunos se matriculam na escola por livre escolha e 
não por algum outro critério.
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Coordenação de serviços comunitários

A escola possui uma programação sistemática para os 
pais se envolverem na vida acadêmica dos alunos, pro-
gramação esta que vai além das atividades tradicionais 
dos pais (reunião de pais, participação em eventos in-
ternos da escola, etc.).

A escola possui um mecanismo formal para se articular 
com recursos comunitários prestadores de serviços nas 
áreas de cuidados à infância, abuso de drogas e álcool, 
ruptura familiar, pessoas sem-teto, abuso sexual, gravi-
dez de adolescentes, crime e delinquência, assistência 
sócio-econômica, treinamento e emprego de pais). 

A escola participa de programas comunitários direta-
mente pertinentes aos seus alunos.

A escola possui acordos formais com empregadores 
locais para colocar seus alunos em empregos ou traba-
lhos de início de carreira, durante o ano letivo ou nas 
férias escolares, e após a sua formatura.



86

A escola possui acordos formais com instituições de en-
sino para ajudar seus alunos a continuarem os estudos.

A escola possui acordos formais com instituições de 
ensino para a promoção do desenvolvimento de suas 
equipes e para o planejamento curricular.

A escola oferece programas de educação de adultos e 
atividades recreativas para a comunidade em geral.

b) Reflexões sobre as práticas em sala de aula (RO-
GERS, 1993)

1 Partimos verdadeiramente da premissa de que 
cada aluno pertence à sala de aula que frequenta-
ria se não tivesse deficiência? [Ou agrupamos alu-
nos com deficiência em classes separadas e escolas 
especiais?]

2 Individualizamos o programa instrucional para 
todos os alunos, tenham eles deficiência ou não, 
e oferecemos os recursos que cada aluno neces-
sita para explorar interesses individuais no am-
biente escolar? [Ou temos a tendência de oferecer 
os mesmos tipos de programa e recursos para a 
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maioria dos alunos que possuem o mesmo rótulo 
diagnóstico?]

3 Estamos plenamente comprometidos em desen-
volver uma comunidade que se preocupe em fo-
mentar o respeito mútuo e o apoio entre a equipe 
escolar, os pais e os alunos, comunidade na qual 
acreditamos honestamente que os alunos com de-
ficiência podem beneficiar-se da amizade com co-
legas sem deficiência e vice-versa? [Ou as nossas 
práticas tacitamente toleram que alunos sem defi-
ciência provoquem colegas que têm deficiência ou 
os isolem como se estes fossem seres estranhos?]

4 Nossos professores comuns e educadores especiais 
já integraram seus esforços e seus recursos de tal 
forma que possam trabalhar juntos como parte in-
tegrante de uma equipe unificada? [Ou estão eles 
isolados em salas separadas e departamentos se-
parados, com supervisores e orçamentos separa-
dos?]

5 A nossa diretoria cria um ambiente de trabalho 
no qual os professores são apoiados quando ofe-
recem ajuda um para o outro? [Ou os professores 
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têm receio de ser considerados incompetentes, se 
pedirem colaboração no trabalho com os alunos?]

6 Estimulamos a plena participação dos alunos com 
deficiência da vida da nossa escola, inclusive nas 
atividades extracurriculares? [Ou eles participam 
apenas da parte acadêmica de cada dia escolar?]

7 Estamos preparados para modificar os sistemas de 
apoio para os alunos, à medida que suas necessida-
des mudem ao longo do ano escolar, de tal forma 
que eles possam atingir e vivenciar sucessos e sentir 
que verdadeiramente pertencem à sua escola e à sua 
sala de aula? [Ou às vezes lhes oferecemos serviços 
tão limitados que eles ficam fadados ao fracasso?]

8 Consideramos os pais de alunos com deficiência 
uma parte plena da nossa comunidade escolar, 
de tal forma que eles também possam vivenciar 
o senso de pertencer? [Ou os deixamos com uma 
Associação de Pais e Mestres separada e lhes en-
viamos um jornal separado?]

9  Damos aos alunos com deficiência o currículo es-
colar geral na medida de suas capacidades, e mo-



89

dificamos esse currículo na medida de suas neces-
sidades, para que eles possam partilhar elementos 
dessas experiências com seus colegas sem defici-
ência? [Ou temos um currículo separado para alu-
nos com deficiência?]

10 Temos incluído, com apoios, os alunos com defi-
ciência no maior número possível de trabalhos e 
outros procedimentos de avaliação a que se sub-
metem seus colegas sem deficiência? [Ou nós os 
excluímos dessas oportunidades sob o argumento 
de que eles não podem beneficiar-se delas?]

c) Medidas emanadas da Convenção sobre os Di-
reitos das Pessoas com Deficiência (SASSAKI, 
2008, p. 83-85)

A “inclusão escolar” é o processo de adequação da 
escola para que todos os alunos possam receber uma 
educação de qualidade, cada um a partir da realidade 
com que chega à escola, independentemente de raça, 
etnia, gênero, situação socioeconômica, deficiências, 
etc. É a escola que deve ser capaz de acolher todo tipo 
de aluno e de lhe oferecer uma educação de qualidade, 
ou seja de dar respostas educativas compatíveis com 
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as suas habilidades, necessidades e expectativas. Por 
sua vez, a integração escolar é o processo tradicional 
de adequação do aluno às estruturas física, adminis-
trativa, curricular, pedagógica e política da escola. A 
integração trabalha com o pressuposto de que todos 
os alunos precisam ser capazes de aprender no nível 
pré-estabelecido pelo sistema de ensino. No caso de 
alunos com deficiência (intelectual, auditiva, visual, 
física ou múltipla), a escola comum condicionava a 
matrícula a uma certa prontidão que somente as esco-
las especiais (e, em alguns casos, as classes especiais) 
conseguiriam produzir. 

Inspirada no lema do Ano Internacional das Pessoas 
Deficientes (Participação Plena e Igualdade), tão dis-
seminado em 1981, uma pequena parte da sociedade, 
em muitos países, começou a tomar algum conheci-
mento da necessidade de mudar o enfoque de seus es-
forços. Para que as pessoas com deficiência realmente 
pudessem ter participação plena e igualdade de opor-
tunidades, seria necessário que não se pensasse tanto 
em adaptar as pessoas à sociedade e sim em adaptar 
a sociedade às pessoas. Isso deu início ao surgimento 
do conceito de inclusão, a partir do final da década 
de 1980. 
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O termo “necessidades especiais” não substitui a palavra 
“deficiência”, como se imagina. A maioria das pessoas 
com deficiência pode apresentar necessidades especiais 
(na escola, no trabalho, no transporte, etc.), mas nem 
todas as pessoas com necessidades especiais têm defici-
ência. As necessidades especiais são decorrentes de con-
dições atípicas como, por exemplo: deficiências, insufici-
ências orgânicas, transtornos mentais, altas habilidades, 
experiências de vida marcantes, etc. Essas condições po-
dem ser agravadas ou resultar de situações socialmente 
excludentes (trabalho infantil, prostituição, pobreza ou 
miséria, desnutrição, saneamento básico precário, abuso 
sexual, falta de estímulo do ambiente e de escolaridade).  
Na “integração escolar”, os alunos com deficiência eram 
o foco da atenção. Na “inclusão escolar”, o foco se am-
plia para os alunos com necessidades especiais (dentre 
os quais, alguns têm deficiência), já que a inclusão traz 
para dentro da escola toda a diversidade humana.   

A seguir, parágrafos e letras do Artigo 24 da Conven-
ção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência serão 
mencionados entre colchetes após os comentários.

Em primeiro lugar, a Convenção defende um sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis [§ 5]. Em suas 
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linhas, percebemos que a educação inclusiva é o con-
junto de princípios e procedimentos implementados 
pelos sistemas de ensino para adequar a realidade das 
escolas à realidade do alunado que, por sua vez, deve 
representar toda a diversidade humana. Nenhum tipo 
de aluno poderá ser rejeitado pelas escolas [§ 2, “a”]. As 
escolas passam a ser chamadas inclusivas no momento 
em que decidem aprender com os alunos o que deve ser 
eliminado, modificado, substituído ou acrescentado no 
sistema escolar para que ele se torne totalmente aces-
sível [§ 1°; § 2°, “b” e “c”; § 5°]. Isso permite que cada 
aluno possa aprender mediante seu estilo de aprendi-
zagem e com o uso de todas as suas inteligências [§ 1°, 
“b”]. Portanto, a escola inclusiva percebe o aluno como 
um ser único e o ajuda a aprender como uma pessoa 
por inteiro [§ 1°, “a”].

Para a Convenção, um dos objetivos da educação é a 
participação efetiva das pessoas com deficiência em 
uma sociedade livre [§ 1°, “c”; § 3°], o que exige a cons-
trução de escolas capazes de garantir o desenvolvimen-
to integral de todos os alunos, sem exceção.

Uma escola em processo de modificação sob o para-
digma da inclusão é aquela que adota medidas concre-
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tas de acessibilidade [§ 2°, “d” e “e”; § 4°]. Quem deve 
adotar essas medidas? Professores, alunos, familiares, 
técnicos, funcionários, demais componentes da comu-
nidade escolar, autoridades, entre outros. Cada uma 
dessas pessoas tem a responsabilidade de contribuir 
com a sua parte, por menor que seja, para a construção 
da inclusividade em suas escolas. Exemplos:

Arquitetura. Ajudando a remover barreiras físicas ao 
redor e dentro da escola, tais como: degraus, buracos e 
desníveis no chão, pisos escorregadios, portas estreitas, 
sanitários minúsculos, má iluminação, má ventilação, 
má localização de móveis e equipamentos, etc. [§ 1°; § 
2°, “b” e “c”].

Comunicação. Aprendendo o básico da língua de si-
nais brasileira (Libras) para se comunicar com alunos 
surdos; entendendo o braile e o sorobã para facilitar o 
aprendizado de alunos cegos; usando letras em tama-
nho ampliado para facilitar a leitura para alunos com 
baixa visão; permitindo o uso de computadores de 
mesa e/ou notebooks para alunos com restrições moto-
ras nas mãos; utilizando desenhos, fotos e figuras para 
facilitar a comunicação para alunos que tenham estilo 
visual de aprendizagem, etc. [§ 3°, “a”, “b” e “c”; § 4°].
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Métodos, técnicas e teorias. Aprendendo e aplicando 
os vários estilos de aprendizagem; aprendendo e apli-
cando a teoria das inteligências múltiplas; utilizando 
materiais didáticos adequados às necessidades espe-
ciais, etc. [§ 1°; § 2°; § 3° e § 4°].

Instrumentos. Adequando a forma como alguns alu-
nos poderão usar o lápis, a caneta, a régua e todos os 
demais instrumentos de escrita, normalmente utiliza-
dos em sala de aula, na biblioteca, na secretaria admi-
nistrativa, no serviço de reprografia, na lanchonete, na 
quadra de esportes, etc. [§ 3°, “a” e “c”; § 4°].

Programas. Revendo atentamente todos os programas, 
regulamentos, portarias e normas da escola, a fim de 
garantir a eliminação de barreiras invisíveis neles con-
tidas, que possam impedir ou dificultar a participação 
plena de todos os alunos, com ou sem deficiência, na 
vida escolar [§ 1°].

Atitudes. Participando de atividades de sensibilização 
e conscientização, promovidas dentro e fora da escola, 
a fim de eliminar preconceitos, estigmas e estereótipos, 
e estimular a convivência com alunos que tenham as 
mais diversas características atípicas (deficiência, sín-
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drome, etnia, condição social, etc.), para que todos 
aprendam a evitar comportamentos discriminatórios. 
Um ambiente escolar (e também familiar, comunitário, 
etc.) que não seja preconceituoso melhora a autoesti-
ma dos alunos e isso contribui para que eles realmente 
aprendam em menos tempo e com mais alegria, mais 
motivação, mais cooperação, mais amizade e mais feli-
cidade [§ 4°].
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