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PREFÁCIO

Este livro contém os trabalhos apresentados e discutidos durante a reali-
zação do I Congresso Baiano de Educação Inclusiva: a deficiência como produ-
ção social, que teve como objetivo discutir as relações sociais e suas implicações
no processo de desenvolvimento da pessoa com deficiência. Esse enfoque decor-
re da relevância de que o contexto sociocultural em que a pessoa está inserida
serve de parâmetro para classificá-la como normal e anormal e enfatiza o ensino
e a escola, bem como as formas e condições de aprendizagem. Essa perspectiva,
em vez de procurar, no aluno, a origem de um problema, define o tipo de res-
posta educativa e de recursos e apoios que a escola deve proporcionar a esse
aluno, para que obtenha sucesso escolar. Por fim, em vez de pressupor que o
aluno deve ajustar-se a padrões de “normalidade” para aprender, aponta para a
escola o desafio de ajustar-se para atender à diversidade de seus alunos.

Em síntese, o desenvolvimento da pessoa não pode ser considerado como
um dado biológico isolado, mas sim culturalmente delineado. Nesse particular,
o modelo social, ao contrário do modelo clínico,1 tradicional e classificatório,
enfatiza o papel do contexto social para o desenvolvimento e a aprendizagem
do aluno, e, consequentemente, requer a melhoria da instituição escolar, para
que identifique as potencialidades e necessidades educacionais dos alunos e ofe-
reça respostas educativas adequadas a essas necessidades.

1 Abordagem médica e psicológica, que se detinha no que pretensamente “faltava” aos educandos.
Implicava um diagnóstico clínico, para avaliar as características e dificuldades manifestadas pelos alu-
nos, objetivando constatar se deviam, ou não, ser encaminhados às classes especiais ou escolas especiais
ou ainda às classes comuns do ensino regular.



10

Ao considerar esse modelo, o foco deve ser a eliminação das barreiras didá-
ticas, arquitetônicas e sociais que não estão, necessariamente, relacionadas à defi-
ciência, mas às condições do ambiente, aos preconceitos, estereótipos e discrimi-
nações. Nesse enfoque, surge a educação inclusiva que tem provocado um com-
plexo e paradoxal movimento de ideias e debates acerca dos discursos, das práti-
cas e processos sobre a educação das pessoas com necessidades especiais, que tem
tomado significativas dimensões em espaços institucionais, sociais e midiáticos.

Os textos reunidos neste livro tratam de vários aspectos do contexto es-
colar e social no qual se desenvolvem práticas e valores em que a diferença é
encarada como uma condição humana. Para isso, é necessário a desconstrução
de velhos valores tipológicos e uma abertura à mudança. Os autores apresen-
tam estudos e experiências que contribuem para a problematização e o deline-
amento de perspectivas aos desafios colocados para a educação pública, demo-
crática e de qualidade para todos e exploram de diferentes ângulos as implica-
ções de pesquisas e de práticas direcionadas às pessoas com deficiência e inter-
pretadas a partir do cenário político-econômico atual.

A discussão sobre educação inclusiva envolve a relação exclusão e inclusão
que ganha tonalidades diferentes e altera as políticas sociais, impondo uma nova
ética e uma moral que justificam o controle das tecnologias, o monopólio das
riquezas, o domínio das informações, a circulação de conhecimento, a seleção dos
benefícios, a delimitação dos territórios e as possibilidades de melhorias de vida.

Debater e refletir sobre diferentes formas de organização escolar e social
para acolher a diversidade humana não é tarefa simples, não significa, apenas,
arrolar um conjunto de situações em que os segmentos excluídos da sociedade,
por exemplo, têm seus direitos usurpados. As injustiças sociais demonstram
que mais do que ser diferente, o que coloca este ser humano em uma condição
de desvalorização é ser um diferente que possui “menos valia” no mundo capi-
talista, onde a valorização de uns em detrimento de outros, expressa valores que
impõem uma nova ordem de relações sociais produtivas, que alteram a forma
de ser do outro, colocando-o na condição de não-humano, ou melhor, de um
cidadão ou cidadã de segunda categoria.

Nessa linha de pensamento, os artigos deste livro expressam, não somen-
te, o quadro atual no qual as pessoas com deficiência se encontram, mas tam-
bém trazem à tona elementos importantes sobre a educação dessas pessoas. A
obra organiza-se em torno de cinco eixos: cultura escolar; práticas pedagógicas;
abordagem multidimensional, atendimento educacional específico e processos
de gestão escolar.
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O tema cultura escolar apresenta múltiplos olhares sobre as práticas com
distintos grupos e com relações evidentes às diferentes experiências, o que leva
a refletir sobre as ambiguidades dessas práticas e discute a perspectiva do de-
senvolvimento pessoal que a educação implica.

O segundo eixo trata das práticas pedagógicas apresentando textos com
um forte componente empírico, refletindo sobre alguns dilemas da educação,
como: a implementação das políticas de inclusão, o funcionamento e a organi-
zação de escolas e propostas metodológicas de atuação docente.

Na mesma linha e com textos muito ricos pelas formulações que apresen-
tam e pelas questões que levantam, os artigos que compõem o subtema aborda-
gem multidimensional discutem o contexto familiar e a relação com a escola, o
papel da área da saúde nesse processo, e das áreas da Psicologia, da Tecnologia,
da Educação Física e da Sexualidade. Essa discussão abrange algumas das di-
mensões que interferem no processo educacional e que podem favorecer o su-
cesso da inclusão escolar.

O quarto eixo trata dos educandos que apresentam necessidades espe-
ciais e requerem atenção educacional específica durante o processo educacio-
nal e demonstram dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitação no
processo de desenvolvimento que dificultam o acompanhamento das ativida-
des curriculares. Nessa perspectiva, os artigos apresentam estudos e experiên-
cias que relatam propostas educativas para atender a diferentes necessidades
especiais.

E, por último, encontram-se estudos que discutem os processos de orga-
nização e gestão escolar, que têm um grande impacto na planificação e
implementação das políticas públicas de inclusão, nas atividades acadêmicas e
na qualidade e diferenciação dos processos inclusivos dos alunos.

Como conclusão, ressalta-se que está em questão a necessidade dos siste-
mas de ensino instituírem um ordenamento político-jurídico que configure o
projeto político educacional numa perspectiva inclusiva. Isso porque aos siste-
mas de ensino compete formular políticas claras e decisivas em relação à inclu-
são, buscando aperfeiçoar os recursos da Educação Especial e da Educação em
geral para dotar as escolas de infraestrutura, equipamentos e recursos materiais
e didático-pedagógicos, necessários ao bom desenvolvimento das atividades es-
colares.

Este livro pretende oferecer uma contribuição para o debate das ques-
tões que permeiam a educação inclusiva e para que os leitores possam apro-
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veitar os textos como uma peça na construção de práticas e valores de uma
escola que respeite as diferenças e colabore na melhoria da qualidade da edu-
cação brasileira.

Os organizadores




