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Aspectos constitutivos para uma
análise da escola inclusiva
Luciene Maria da Silva

Mesmo sabendo que estamos ainda distante da universalização
do ensino no Brasil1, é possível identificar a expansão do
sistema educacional nas últimas décadas, fato que, certamente,
tornou possível a inserção de um novo contingente de alunos
na escola, forçando-nos ao reconhecimento da diversidade da
sua composição, resultante das diferenças sociais, étnicas e
culturais.

Essa crescente diversidade no âmbito da escola, resultado também da
pressão social no sentido de mais oportunidades de escolarização para
todos, vem se constituindo em objeto de investigação que dá centralidade
às instituições escolares por se constituírem elas em espaço de possíveis
práticas heterogêneas envolvendo sujeitos e identidades variadas. A escola
pode ser considerada um espaço privilegiado para a observação de mudanças
que vêm ocorrendo na sociedade. Busca-se saber sobre seus processos
internos e quais são suas variáveis sem perder a perspectiva macro dos
condicionantes sociais. As escolas são espaços onde os protagonistas
expressam seus interesses e necessidades não apenas relacionados ao ensino
e aprendizagem, pois que outras dimensões (políticas e subjetivas) também
se manifestam. Pesquisadores com esse interesse têm utilizado diversos
caminhos para coletar os dados sobre a organização da escola e sua estrutura

1 A esse respeito, Ferraro e Machado (2002, p. 238), em artigo que versa sobre a questão da universalização do
acesso à escola no Brasil, concluem que a análise dos dados demográficos de 1980 a 1996 tornou evidente o
avanço na incorporação da população em idade escolar nas redes de ensino, porém, “o não-acesso à escola,
entendido como o conjunto da não freqüência” é ainda um problema a ser resolvido.
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social a partir de referenciais da sociologia com enfoque sobretudo nas
relações entre a escola e a sociedade, vendo como os elementos culturais se
apresentam, e também como são determinantes para a conformação das
relações sociais.

É forçoso afirmar, que a instituição escolar vem sendo alvo de
questionamentos importantes sobre seu papel na sociedade contemporânea.
As críticas têm sido sobre o distanciamento da escola do “novo contexto”
sócio-cultural, justificadas no fato de que os alunos precisam ter uma formação
coerente com a sociedade para que assim possam atuar, parecendo sugerir
que aqueles são exteriores a esta, como se a escola fosse uma cápsula
formadora alheia às configurações sociais, porém com o poder de auscultá-
las, para assim formar indivíduos, também naturalizados, que posteriormente
intervirão na sociedade. Entendemos que a escola é uma instituição da
superestrutura da sociedade e, embora efetivamente reproduza de forma eficaz
a ideologia dominante, tem um movimento mais lento de incorporação das
mudanças que acontecem na base econômica. Por outro lado, esse aspecto
determina uma especificidade para a escola, que passa a constituir-se num
espaço menos vulnerável às pressões sociais, que poderia ser aproveitado
exatamente para a crítica da sociedade.

Ademais, a questão de fundo que se coloca para a análise da educação
escolar diz respeito ao fato de que, apesar da expansão do acesso à escola
no Brasil nas duas últimas décadas, guardadas as devidas variações marcadas
pelas desigualdades regionais, a permanência dos alunos, na escola, não se
dá com o esperado tempo de permanência necessário à conclusão do ciclo
básico. São variadas as formas de enfrentamento dessas questões: fala-se
da necessidade de “reinventar” uma escola que favoreça os diversos espaços
de produção do conhecimento e da informação; aposta-se na pluralidade
de linguagens, no sentido de formar pessoas com capacidade reflexiva
comprometida com um novo projeto de sociedade e humanidade; busca-
se denominações diversas para caracterizá-la, numa tentativa de mostrar
seu novo desenho e assim, surgem as propostas de “escola da diferença”,
“escola cidadã”, “escola plural” etc. Entretanto, se essa discussão se
encontra num patamar fértil de análises, na prática escolar ela é ainda uma
questão percebida de forma etnocêntrica e assimilacionista, porque os
alunos identificados como “diferentes” são freqüentemente associados a
comportamentos desviantes ou distantes das referências culturais
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consideradas relevantes. Isso evidencia que essas questões ultrapassam os
limites dos processos educacionais, já que sua dimensão se estabelece para
além do momento de instrução que se realiza no cotidiano da escola. O
fato é que a visibilidade das diferenças tem provocado no ambiente da
escola, atitudes de suspeitas e dúvidas, porque o contato e convívio com
alunos diferentes perturbam e desordenam o já estabelecido.

Alunos que possuem atributos particulares por terem algum tipo de
deficiência fazem parte desse universo e são classificados no âmbito da
estrutura educacional como alunos vinculados à modalidade de
atendimento educacional denominada Educação Especial. Esse campo
consolidou-se a partir da forte influência da Psicologia e da Biologia com
seus padrões de normalidade e classificações ajuizadas como adequadas e
com o pressuposto de que  indivíduos “especiais” podem ser educados por
meio de procedimentos educacionais especiais, em escolas separadas do
sistema regular de ensino.

Esse texto apresenta a proposta inclusivista, entendendo-a como uma
abordagem crítica à educação especial, mas não só a ela, posto que pretende
ser uma orientação que atenda às necessidades da diversidade dos alunos.
Para isso iremos tecer breves considerações sobre os conceitos de inclusão e
exclusão e posteriormente, analisar os fundamentos da Educação Inclusiva
refletindo sobre aspectos relevantes para a sua realização.

A DIALÉTICA EXCLUSÃO X INCLUSÃO

A idéia de educação para todos os alunos no mesmo espaço escolar não
é algo inédito atualmente, posto que é uma proposição antiga do
movimento de integração. A diferença está em que a integração sempre
enfatizou os limites do aluno para aprender, numa suposição de que a
escola é boa para os alunos considerados normais, isentando-a de qualquer
crítica sobre os seus resultados. O princípio de normalização ou a
compreensão de que as pessoas com deficiência devem se aproximar ao
máximo das experiências cotidianas tidas como normais, foi disseminado,
no final da década de sessenta, sugerindo desde então o que posteriormente
passou a ser entendido como integração, cuja abordagem na literatura
pode referir-se a conceitos ou a sistemas organizacionais.
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As discussões sobre educação inclusiva no Brasil tomaram corpo na
década de noventa do século XX, no rastro das discussões da Conferência
Mundial sobre Educação para Todos realizada em Jontien/Tailândia, em
1990, por iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO). No entanto, é o documento Declaração de
Salamanca (UNESCO, 1996) resultado da histórica Conferência Mundial
sobre Necessidades Educacionais Especiais: acesso e qualidade, evento que
reuniu mais de trezentos representantes de 92 governos e 25 organizações
internacionais na cidade de Salamanca (Espanha), em 1994, que marca as
discussões sobre a temática (MENDES, 2002). Dois anos após sua realização
foi sancionada no Brasil a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
nº 9.394/96, que possui um capítulo dedicado à Educação Especial e prevê
em seu artigo 58, “o atendimento aos alunos com deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino, em classes regulares, sendo
oferecidos, quando necessários, serviços de apoio especializado para atender
às peculiaridades do alunado”. O atendimento em classes, escolas ou
serviços especializados só deverá ser oferecido quando não for possível a
integração destes alunos em classes regulares, devido às suas condições
específicas.

Fatores variados contribuíram para a emergência e consolidação da
discussão sobre inclusão: o movimento pelos direitos humanos, a
desinstitucionalização das pessoas com deficiência, o surgimento de novos
estudos e abordagens teóricas sobre a educação e aprendizagem, além dos
encontros internacionais com foco na universalização do ensino,
especialmente a Conferência Mundial de Educação para Todos em 1990 e
a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: acesso e
qualidade, em 1994. É imprescindível entender a proposta inclusivista como
um fenômeno histórico das sociedades contemporâneas, com seus
condicionantes econômicos e políticos, no âmbito de reformas educacionais.
A busca por inclusão de crianças e adolescentes com deficiência na escola
não é um fato isolado dentro do sistema educacional brasileiro, pois sucede
ao mesmo tempo diferentes tipos de demanda por inserção e permanência
nessa instituição por parte de outras categorias de indivíduos para a
realização da democratização da escola que ainda convive com elevadas
taxas de evasão e repetência. O que se quer destacar é que a diretriz de
inclusão escolar não emerge apenas dos anseios pela concretização dos
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direitos humanos, mas também das políticas globais, principalmente com
o advento do neoliberalismo, orientadas pela lógica do capital que
propugnam possibilitar “cidadania capaz de operar no mundo globalizado”
(WARDE, 1998, p. 1).

Embora o movimento inclusivista na educação seja relacionado às pessoas
com deficiência, o discurso veiculado pelas instituições internacionais e
organismos governamentais, por meio de publicações e outros veículos de
comunicação, é de que a inclusão deve ser pensada não apenas no sentido
de expansão de oportunidades escolares, mas numa acepção alargada de
sociedade inclusiva. O discurso sobre educação inclusiva incorpora alguns
princípios para sua configuração como proposta pedagógica, cujo objetivo
é incluir todos os alunos na rede regular de ensino, de modo a responder às
suas necessidades.

O Brasil tem se comprometido oficialmente com o movimento
inclusivista, não apenas por ser signatário de documentos internacionais
mas, especialmente, por expor na legislação nacional diversas resoluções
favoráveis a uma mudança de atitude para com as pessoas com deficiência,
a exemplo da Lei Federal nº 7.853 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) nº 9.394/96. A partir da deliberação da LDB, o Ministério
da Educação (MEC) passa a incorporar a temática da inclusão mais
explicitamente em seus discursos, documentos e publicações  – Revista
Integração, Relatórios de Gestão, Série Atualidades Pedagógicas, – entre
outros.

Sendo a inclusão a proposta considerada necessária e viável como
mecanismo para garantir oportunidades para todos nos diversos setores
da sociedade, a exclusão, como diagnóstico de uma realidade que se quer
superar, tornou-se também um objeto de debates que está na pauta do
discurso político e acadêmico, de cujas concepções são emanadas as políticas
públicas. Muito se tem falado no Brasil sobre a exclusão social e econômica
de grande parte de sua população, os considerados despossuídos e
desapropriados de condições mínimas de sobrevivência, mas também dos
segmentos de baixa renda da população que se encontram privados de
bens materiais e simbólicos. Exclusão tornou-se um conceito que pode
descrever os efeitos de uma insuficiente política social por parte do Estado
ou ao recrudescimento do processo de desemprego gerado por uma nova
configuração da sociedade capitalista. É um “termo denúncia”, bastante
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utilizado pela mídia para descrever qualquer tipo de carência identificada,
levando à banalização do seu uso.

Além disso, o termo “exclusão” é, assim como o de identidade e diferença,
algo escorregadio, que demanda desvelo para ser usado, posto que se
transformou num “conceito abrigo” que serve para diversas categorias.
Mesmo porque, os processos por que passam os diversos grupos
marginalizados são extremamente diferenciados pelo contexto, pelas
manifestações de repúdio por parte dos que excluem e mesmo pelo sentido
do “ser excluído”. Percebe-se que o termo “exclusão” busca correspondência
com processos, indivíduos, categoria sociológica, justificativa para propostas
e projetos sociais e econômicos, entre outros, tornando-se uma denominação
para uma infinidade de situações.

A discussão sobre inclusão e exclusão torna-se simplista se não considera
a sociedade na sua totalidade e, sobretudo, se não considera como se
manifestam os fatos que evidenciam tais fenômenos. Se por um lado, a
sociedade tem sido capaz de produzir inovações tecnológicas que se traduzem
em bens materiais e culturais capazes de suprimir a pobreza e privação da
população, por outro, não tem priorizado a distribuição eqüitativa desses
bens, indicando, dessa forma, que o problema é menos de ordem econômica
que social e político. Martins (2002) afirma que a categoria “exclusão”
resulta de duas interpretações que não se conciliam, denominando-as de
“orientação transformadora e orientação conservadora”. A primeira,
compreende o excluído como “vítima da exploração capitalista”,
projetando nele o agente histórico fundamental para ruptura do sistema
excludente, posto que essa contradição leva a uma situação extrema que
demanda solução: a transformação das relações sociais. No entanto, adverte
o autor, essa possibilidade não é dada aos excluídos, mas aos incluídos na
dinâmica do “processo de reprodução ampliada do capital”, porque
possuem canais de participação social, ainda que restritos.

Nesse sentido, essa categoria não tem correspondência com os que estão
sendo chamados de excluídos - trabalhadores sem terra, sem teto, os que
estão privados de escola ou de serviços, entre outros, e que, na verdade,
experimentam situações transitórias e flutuantes que expressam uma
inclusão precária. Daí deriva a sua constatação de que “exclusão” é uma
categoria de “orientação conservadora”, pois ao solicitar “inclusão” busca
remediar necessidades no âmbito da mesma sociedade que denuncia.
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A fragilidade da categoria, exclusão educacional, é marcada pela perda
da perspectiva de relação e movimento, na medida em que torna os sujeitos
“excluídos” uma espécie de seres amorfos, que estando do lado de fora
acatam a inexorabilidade de sua exclusão, tornando invisível a sua atuação
como sujeitos que podem, pressionam e reivindicam, mesmo sabendo que
esse indicativos de resistência estão cada vez mais escassos. Nesse sentido,
excluídos seriam os que estão de fora, no limbo, demandando por meio de
um sentimento de compaixão ou de justiça que outros agentes externos se
mobilizem em sua causa. Essa relação, por certo, inviabiliza o que ainda
pode restar de resistência. Embora saibamos que a fragmentação da
sociedade contemporânea não pode ser atribuída apenas à divisão de classes
sociais, posto que outros indicadores além do econômico se interpõem
para a configuração de tal fracionamento, consideramos que é ainda a
luta de classes, com suas contemporâneas expressões, que realça o
movimento de enfrentamento e de correlação de forças que possibilita o
acesso aos bens produzidos pela sociedade ou o contrário.

A exclusão de diversos segmentos sociais na sociedade capitalista é um
fenômeno previsível, visto que são incorporados visando a manutenção
do próprio sistema, sendo, portanto, necessário que eles sejam incluídos,
absorvidos e adaptados. Para isso a educação é de fundamental importância
como diretriz de desenvolvimento necessária à reprodução do capital
entrando fortemente na agenda política dos países, com o objetivo tácito
de desenvolver as habilidades necessárias para “operar no mundo
globalizado” (WARDE, 1998, p. 1). As diretrizes das reformas dos anos
1990 são resultado das formulações das agências internacionais que têm
como propósito maior o reparo das finanças públicas com a devida
racionalização de mercado. E a inclusão dos segmentos vitimados por
processos de segregação, principalmente os que intensificam a pobreza,
pode ser entendido como um mecanismo de integração viável nessa mesma
sociedade que produz a denominada exclusão, decorrente dela própria.

A inclusão está hoje nos discursos dominantes no campo da política,
dos programas dos partidos políticos e instituições conservadoras, numa
clara apropriação das elaborações teóricas progressistas que há muito fazem
parte das falas dos que lutam pela igualdade e dos que se consideram
excluídos. Porém, o que vem sendo denominado por diferenças em muitos
discursos em defesa da  inclusão confunde-se com desigualdade, que são
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diferenças socialmente produzidas no âmbito de determinadas relações
sociais, que confere privilégios e direitos distintos para um segmento da
população.

O ACOLHIMENTO DA DIVERSIDADE NA ESCOLA

No debate entre os educadores, a discussão sobre educação inclusiva
tem gerado polêmicas. Alguns entendem que é o princípio da inclusão
social que deve ser defendido, na medida em que reforça um outro princípio
semelhante que é o de educação para todos. Para esses, a viabilização e
incorporação das mudanças demandam condições materiais de
aparelhamento das escolas e capacitação dos professores, sob pena de a
proposta constituir-se em uma nova exclusão. Outros se posicionam de
forma mais radical em favor da inclusão, tendo como idéia central que o
convívio com a diversidade das condições humanas é necessário e benéfico
à formação de todas as crianças, especiais ou não. Defendem a
desinstitucionalização de todas as crianças e têm como meta primordial
não deixar ninguém fora do ensino regular.

Muito se discutiu a respeito da diferenciação terminológica entre
integração e inclusão. Embora ao termo integração possamos atribuir
significados variados relacionados aos diferentes ramos do conhecimento
(sociologia, psicologia, antropologia), a compreensão que o diferencia de
inclusão educacional diz respeito à ênfase que é dada para o aluno adaptar-
se à escola sem que seja considerado a necessidade de mudanças, posto que
o ensino tem uma abordagem unidimensional e generalizante. É o aluno
quem deve preparar-se previamente para as adversidades sociais na forma
de discriminação, impedimentos ao trabalho, inacessibilidade etc. São os
movimentos civis que mais insistem nessa precisão: integração seria um
caminho de mão única em que apenas a pessoa com deficiência modificar-
se-ia para responder às solicitações sociais referentes à educação
(escolarização), saúde (reabilitação), entre outros.

A inclusão é colocada numa perspectiva contrária à da integração: a
atenção é deslocada do aluno com deficiência para o conjunto de recursos
que lhes são necessários em determinado momento da sua trajetória escolar
e o que é considerado déficit do indivíduo passa a ser responsabilidade,
também, da interação entre ele e o meio em que vive. A própria Educação
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Especial passa a ser questionada nos seus objetivos e, principalmente, no
que toca à sua forma de organização escolar, que busca tornar os alunos
“especiais” seres adaptados e considerados de forma fragmentada a partir
do que percebem como função prejudicada.

Bueno (2004) faz uma reflexão que coloca essas concepções de educação
– integração e inclusão – como resultado da caracterização que se faz da
escola, principalmente em referência aos seus resultados. Afirma que, se
considerarmos, por uma visão acrítica da escola, que o problema está no
aluno com deficiência, estaremos assumindo que a escola vem
desempenhando bem seu papel. E, se considerarmos que existem alunos
diferentes, e que, portanto, a escola deve mudar para incorporá-los, é porque
sabemos que mantendo a escola como é, atualmente, não haverá educação
com qualidade. É importante situar o problema do fracasso escolar, na
inadequação da estrutura da escola, que é proveniente das diretrizes
educacionais, e não do indivíduo, contemplando, assim, uma dimensão
mais ampla que abrange as determinações políticas e econômicas e
desmistifica a concepção de desvio ou déficit que põe a criança, que tem
necessidades educacionais especiais, como anormal. Ou seja, a preocupação
com a formação dos professores como uma condição necessária e
fundamental não é suficiente  para a melhoria da qualidade de qualquer
que seja a modalidade de ensino, posto que a questão de fundo está na
manutenção de um sistema de ensino que, ao longo da história, tem
reproduzido de forma persistente processos de marginalização de parcela
considerável da população escolar.

A reflexão sobre o perfil do professor que irá aprimorar a educação
escolar num sentido inclusivista tem suscitado discussões sobre o tipo de
formação que responda aos objetivos propugnados. Para assegurar a
aprendizagem de todos os alunos parece claro que o planejamento escolar
deverá considerar reflexões teórico-práticas consistentes que abranjam
situações diversas e que demandam procedimentos pedagógicos, por vezes
específicos, coerentes com as necessidades identificadas na classe.

Entre os professores, vigora um mito de que o aluno com deficiência
demanda uma série de técnicas e métodos para aprender, devendo haver
um currículo especial ou um artefato técnico específico sugerindo todo
tipo de adaptações. Essas preocupações dos professores são procedentes,
mas não tão impossíveis de serem encaminhadas como eles parecem atribuir.
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Os professores precisam ser incentivados a elaborar respostas teórico-
práticas para o seu trabalho cotidiano. Na verdade, estas constatações não
buscam supervalorizar as relações professor aluno, posto que estas não
têm que ser harmoniosas ou sem tensões, considerando o conteúdo próprio
de cada um desses sujeitos, porém é inegável que na maioria das vezes as
interações, na escola, são saturadas de elementos dissonantes que resultam
no desinteresse dos alunos. Ainda precisamos contar com o professor
especialista para apoiar o professor das classes regulares nas atividades que
exigem conhecimentos pedagógicos específicos sobre as deficiências,
tornando falsa a dicotomia professor especialista X generalista, que
culpabiliza o primeiro pela segregação dos alunos em contraposição à
competência do segundo para promover o ensino inclusivo.

Mas, o conhecimento especializado, sem a devida vinculação com os
fatores sócio-culturais, descontextualiza a prática pedagógica. O especial
quase sempre é discutido dentro do próprio contexto, buscando soluções
viabilizáveis dentro dos procedimentos das técnicas e metodologias. A área
de Educação Especial não pode estar restrita nas suas análises apenas ao
âmbito educacional, pois ela não evidencia as variadas perspectivas de análise,
uma vez que a impossibilidade de os alunos com deficiência ingressarem na
escola não se limita às práticas pedagógicas, embora nelas encontre terreno
favorável para produção e reprodução da condição de marginalizados.

É importante salientar também que as desvantagens e limitações das
pessoas com deficiência para suas atividades cotidianas dizem respeito à
ausência de acessibilidade, e, principalmente, à sua condição ou posição
que ocupa na sociedade. As relações humanas se constituem pelas reações
de trocas subjetivas suscitadas no encontro com o outro, sendo observável
nuanças de aproximação ou distanciamento, tais como desconhecimento
ou negação do outro, indiferença, intolerância, receptividade, aceitação,
simpatia, entre outros. Porém, o critério que vai efetivamente compor as
relações sociais é o contexto, que se define no tempo/espaço histórico com
características determinadas, sendo que a humanidade ainda não
experimentou uma situação favorável ao acolhimento da diferença. É na
coletividade que as normas são produzidas, atribuindo valores a partir das
necessidades de ordem moral ou econômica. O desejável para qualquer
sociedade é a cumplicidade em torno das expectativas valorativas que se
fizeram normas,  na medida em que foram incorporadas na vida social.
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A rejeição da deficiência como preconceito diz mais da condição de
menoridade que ainda estão submetidos os seres humanos nas relações
sociais, daí decorrendo os processos de segregação ou de integração, do
que da condição de limitação resultante de uma determinada patologia. O
olhar para uma análise crítica sobre a discriminação acerca da deficiência
deve estar detido para o contexto que a identifica como um desvio que é
particular assim como o é para outras situações de segregação que permeiam
a vida coletiva. E mesmo no âmbito das deficiências, é razoável considerar
as condições das pessoas que são discriminadas, posto que para algumas,
oportunidades são dadas em função da sua posição e participação na teia
das relações sociais concretas. Goffman (1998, p. 138) é contundente
quando afirma: “Está, então, implícito, que não é para o deficiente que se
deve olhar em busca da compreensão da diferença, mas para o comum”.

O desvio que se estabelece nas relações sociais é manipulado no sentido
de tornar viável a realização de um projeto de sociedade que, para funcionar
com equilíbrio, deve dirimir as situações de tensão e conflito, num
movimento de reforço e atualização dos limites do que é normal e das
“expectativas normativas” do corpo social (OMOTE, 1995, p. 59). Dessa
forma, a perspectiva de sociedade inclusiva se reporta a uma quase abstração
ao não considerar os condicionantes histórico-culturais, explicitando seu
caráter idealista, posto que admite que, pela expansão da educação
inclusivista, as relações sociais se transformarão rumo a uma outra sociedade
que admita as diferenças. Parece ser novamente a concepção da educação
como redentora da sociedade desajustada, em que sua posição é deslocada
de determinada para determinante. Ou uma proposição recortada da
história, pois mesmo havendo uma legislação favorável não existe um
acolhimento por parte da sociedade, que mantém uma estrutura pautada
em relações desiguais e discriminadoras, dificultando uma orientação
institucional voltada para a adaptação da escola às necessidades dos alunos.
Tal argumentação sugere que a segregação pode recrudescer ainda mais,
porque a (pseudo) inclusão, estando direcionada para o aluno, irá
responsabilizá-lo  nos casos de sucesso ou fracasso escolar. O que se põe em
questão é a possibilidade de, mediante programas e propostas educacionais,
tornar a escola um espaço propício para resolução de conflitos e
contradições que se encontram no âmbito das relações sociais.
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As considerações críticas direcionadas à educação inclusiva intentam
explicar a contraditoriedade dos pressupostos que lhe são imputados desde
sua origem pelos organismos internacionais. De fato, pouco tem sido
realizado no que diz respeito às suas diretrizes práticas, quais sejam, tornar
realidade a escolarização de alunos com necessidades educacionais especiais
nas escolas regulares, garantindo uma educação com qualidade para todos.
Isso demanda a superação de mecanismos impeditivos para o acesso e
permanência desses alunos, formação adequada para os professores e
melhoria das condições materiais e físicas das escolas.

A demanda da escola inclusiva se insere na dinâmica da sociedade atual,
no sentido de afirmação dos direitos sociais proclamados pela democracia
formal, entendendo que pessoas com deficiência são sujeitos inteiros,
independentemente de seus atributos. Consideramos, todavia, que essas
são questões fundamentais para a educação de todos os alunos, posto que
são diferentes, não cabendo formulações e políticas educacionais
diferenciadas, no que se refere às condições para sua implementação. A
preocupação evidente da educação inclusivista com os alunos que têm
deficiência não é por outro motivo que o fato de que são esses os que estão
mais culturalmente marginalizados e sob o risco de segregação por meio
dos mecanismos mais irracionais que a sociedade cria. Busca-se uma
educação que leve todos os alunos a aprender na escola com professores
que possam organizar ambientes de aprendizagem para todos os alunos.

De fato, as diferenças humanas não têm sido reforçadas pela sociedade
e a escola pouco tem feito para mudar essa prática, visível pelas políticas
educacionais no que se refere à formação dos professores, orientação
curricular, organização e gestão da escola. A escola segue cumprindo suas
funções imediatas e, ao mesmo tempo, respondendo às necessidades atuais
das políticas educacionais tensionadas pelas diversas práticas pedagógicas
e supostas inovações teórico-metodológicas que incorporam cada vez mais
os meios de comunicação de massa e as novas tecnologias. E a
pseudoformação é determinante para a legitimação de tal (de)formação,
pois, embora ultrapasse  os muros da escola, é nela que encontra espaço
favorável para atuar, devido às suas funções e a sua condição atual precária.
Nesse processo, a ideologia tem papel fundamental para a integração social.
Sua função é a de ocultar as contradições, legitimando a realidade existente
e, assim, perpetuando-a, ao tempo em que impede a reelaboração e
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impossibilita experiências formadoras. O desencantamento do mundo
tornou-se um paradoxo, pois, abstraiu das experiências a aproximação
com as imagens e formas, substituídas pelo discurso elaborado em que o
conteúdo é representado a partir de recursos tecnológicos, o que favorece
um outro tipo de encantamento que nada tem de racional.

A formação deveria tornar possível a autonomia dos indivíduos, para
que possam se apropriar de forma espontânea e livre do que a cultura
pode oferecer-lhes. Afinal, na atualidade, as seleções ou opções dos
indivíduos dizem menos do que eles realmente necessitam e mais em função
de pseudo-necessidades, forjadas para cumprimento de compromissos. A
indústria cultural oferece satisfações que reforçam ainda mais a adesão a
uma forma de viver que contraria os próprios interesses. É o sentimento de
impotência que leva os indivíduos a desistir de seus ideais, por perceberem
a realidade como algo imutável.

Propostas de inclusão justificadas pela idéia de harmonia da diversidade
necessária ao bom funcionamento da sociedade, sem considerar a essência
das individualidades e vendo a escola como se fosse uma unidade de
transformação social, é uma forma de adaptação que não proporciona
formação porque, de fato, não são superadas as representações da deficiência
como inferioridade e incapacidade nem esclarecidas suas determinações
constituídas na teia das relações sociais.

A inclusão é uma proposta que pode ser caracterizada como uma
proposta liberal para a educação, como o são as demais políticas
compensatórias. Os princípios universais formulados pelo liberalismo põem
ênfase nos direitos do homem e tem a educação como um meio para o
indivíduo fazer-se indivíduo social. Essa orientação ainda está para ser
cumprida, mesmo que a sociedade já tenha conseguido avançar em outros
aspectos. A proposta de colocar todos os alunos na escola regular pode
favorecer a identificação, base para uma educação mais humana que admita
a aproximação com o outro.

É no âmbito das relações sociais que a atividade humana se configura
pela apreensão do imediato e a compreensão posterior do real pelo
conhecimento; é aí que está a possibilidade de desenvolvimento dos homens
e da sua individualidade considerando as particularidades e um projeto de
sociedade que as incorpore. Nesse sentido, a convivência com a diferença é
um aspecto constitutivo para tal aspiração, na medida em que a reconhece
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como “essência da humanidade e não como exceção da regra” (CROCHIK,
1997, p. 13). Assim entendida, como o que nos faz singular, busca a
aproximação do outro na busca por identificação possibilitando o
reconhecimento da diversidade. Esse processo de diferenciação e
identificação só é possível com a interação e o contato para a realização
dos vínculos, das trocas afetivas e cognitivas que enriquecem as relações
sociais e favorecem a individuação. Com efeito, a diversidade compõe-se
de singularidades e diferenças e estas não deveriam se constituir numa
oposição binária.

Mesmo considerando que a adaptação é necessária tendo em vista uma
orientação da atividade humana na sua relação com o meio social, ela não
pode anular a possibilidade da escola resistir à tendência de uniformização
e negação da individualidade, o que induziria a sua caracterização como
uma instituição burocrática que visa meramente cumprir funções de
distribuição, seleção social e transmissão de conteúdos culturais e científicos.

A escola tem incorporado o discurso da diferença, mas não sabe ainda
o que fazer com ela, limitando-se a nomeá-la e classificá-la. Dessa forma, a
heterogeneidade é diluída, reduzindo mesmo a perplexidade inicial do
contato: educa-se para a diferença na indiferença. Isso é o resultado de um
processo determinado objetivamente, cujos mecanismos de concretização
não se reduzem aos utilizados pela educação escolar.

Grande parte da população, entretanto, está à margem dessa discussão.
Nos circuitos mais próximos – Faculdades de Educação, Secretarias de
Educação e Instituições Especializadas –, a discussão sobre o que significa
inclusão ainda é muito precária e confusa. Mesmo no âmbito da academia,
muitos se mostram indiferentes à questão, levando-os, quando informados,
a questionar sobre a viabilidade da proposta, a adaptação das crianças, a
carência de recursos materiais, entre outros, sem mostrar, porém, um
compromisso maior, como se fosse uma necessidade distante. Muitos
professores têm se comportado de forma semelhante à indústria cultural,
ao transmitir bens culturais fossilizados ou tentando adaptá-los ao máximo
ao gosto dos alunos. Com essa incumbência, os professores, que já têm a
marca da deformação na sua própria formação, seguem veiculando um
conhecimento que se presta mais à domesticação. A maioria dos cursos de
formação de professores continua ignorando o fato de que seus egressos
irão encontrar alunos com deficiência nas classes, pois na sua estrutura
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curricular, essa temática é apenas sugerida nas ementas das disciplinas da
área de Psicologia.

Concluir que a escola é irrecuperável é contraditoriamente admitir a
concepção fatalista de que nada escapa do controle absoluto da
pseudoformação, cedendo a uma leitura indefectível da reprodução do
sistema social por meio da educação escolar. A perspectiva já anunciada no
âmbito da Teoria Crítica está na reflexão sobre a formação e seus
condicionantes. Cabe enfatizar e defender a emancipação, a autonomia e a
diferenciação como possíveis aos seres humanos; entendê-los como
indivíduos capazes de dar sentido, pela reflexão elaborada, às situações e
interações no mundo em que vivem.

Dessa forma, a defesa da escola inclusiva não pode estar restrita apenas
à expansão de  oferta de vagas, pois isso diz respeito a uma exigência
imediata da sociedade como um preceito pretensamente racional e
pragmático de utilidade e eficiência. A falência do sistema educacional
não se reverte com reformas, se limitadas a ações no âmbito pedagógico-
escolar, numa tentativa de harmonização de instâncias contraditórias.

A proposta de inclusão no contexto da democracia formal traz acoplada
a idéia liberal de expansão do ensino sem rever os princípios que lhes são
adjacentes, no que diz respeito aos conteúdos e currículo, formação de
professores, infra-estrutura da escola e relações sociais. Na verdade, prioriza
o discurso de aceitação das diferenças secundarizando o necessário
esclarecimento sobre a condição para que haja uma efetiva melhoria de
qualidade do ensino.  Porém, defendê-la é tornar possível o avanço das
reflexões sobre a formação que admita a diferenciação. Pode ser um
instrumento questionador dos preconceitos que, por dificultar o contato
com pessoas diferentes, não possibilita a experiência. E o pensamento que
prescinde dela é puramente formal. É ela que permite a identificação com
o outro a partir da idéia de ser igual na diferença.

A educação inclusiva, de certa forma, vem proporcionando a discussão
entre os educadores com uma abordagem ampla, saindo do puro aspecto da
deficiência como anormalidade que necessita de intervenção e que  privilegia
o enfoque das áreas de instrumentalização de propostas  metodológicas,
para uma discussão sobre o que acontece no âmbito das instituições especiais,
nas relações que se dão no interior das escolas e classes especiais,  nas
(im)possibilidades de trabalho e nas experiências de integração.
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Estamos numa fase em que o discurso da inclusão já foi sistematizado
e parece ter sido assimilado pelos sistemas de ensino, e, até ONGs que
preservavam o sistema segregado e mesmo resistiram à proposta, estão
atualmente pregando a escola inclusiva. Parece claro que esse movimento
pode ser uma perspectiva de melhoria do atendimento educacional para
todos os alunos e, dessa forma, constituir-se numa reforma, cujo objetivo é
proporcionar a escolarização das pessoas com deficiência, o que nada tem
de revolucionário. É necessário assumirmos o risco de negar a política
inclusivista sem recusar o que ela tem de progressivo para a atual sociedade.
E, nesse sentido, diferenciar a crítica identificando os aspectos de resistência
dos que se opõem à afirmação da diferença, pois no fundo, esta é uma
ameaça para a tirania de uma minoria que se fortalece pela desigualdade
institucionalizada, que produz e reproduz insistentemente as anormalidades.

As dificuldades práticas que se tem posto para dar acesso aos alunos
com deficiência à escola regular, mesmo com orientações tão precisas como
as que estão propostas pelos documentos analisados, está na direta
proporção da relutância em revogar as distinções entre normal e anormal,
tão intensamente consolidadas. Parece que se nega a diferença para que o
atributo considerado estranho passe a pertencer absolutamente àquele que
causa estranheza. Ou seja, circunscreve-se determinadas anormalidades nos
limites do indivíduo, subtraindo tudo que na verdade pertence às
determinações da sociedade. A urgência pela inclusão e as críticas que vêm
sendo elaboradas à Educação Especial não podem ocultar o fato de que a
formação danificada já se encontra prefigurada nas práticas educativas,
seja ela para alunos com deficiência ou não.
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