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Iluminados

Ivan Lins

O amor tem feito coisas

Que até mesmo Deus duvida

Já curou desenganados

Já fechou tanta ferida

O amor une os pedaços

Quando um coração se quebra

Mesmo que seja de aço

Mesmo que seja de pedra

Fica tão cicatrizado

Que ninguém diz que é colado

Foi assim que fez em mim

Foi assim que fez em nós

Esse amor iluminado

A meu filho, que me fez ver a convivência com a deficiência como uma
oportunidade de descobrir novos caminhos…
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Educação Inclusiva

Carlos Drummond de Andrade

… Oh! Meu Deus!

Deus que livre vocês de uma escola em que tenham que copiar
pontos. Deus que livre vocês de decorar sem entender, nomes, da-
tas, fatos…

Deus que livre vocês de aceitarem conhecimentos “prontos” medi-
ocremente embalados nos livros didáticos descartáveis

Deus que livre vocês de ficarem passivos, ouvindo e repetindo, e
repetindo, e repetindo…

Eu também queria uma escola que ensinasse você a conviver, a coo-
perar, a respeitar, a esperar, a saber viver numa comunidade, em união.

Que você aprendesse a transformar e criar.

Que lhes desse múltiplos meios de vocês expressarem cada senti-
mento, cada drama, cada emoção.

Ah! E antes que eu me esqueça:
Deus que livre vocês de um professor incompetente.

Tivemos acesso a esta poesia em um encontro pedagógico ocorrido na
escola onde realizamos este estudo. Acreditamos que o título tenha sido
dado pelas organizadoras do evento.

miolo educação inclusiva.pmd 18/1/2010, 16:037



miolo educação inclusiva.pmd 18/1/2010, 16:038



Era a felicidade de R. de estar no mundo real, sabe? Ele só estava feste-
jando o direito de estar vivendo no mundo real. Foi este mundo real que
lhe disse: Não! Você não tem esse direito. Olha, foi horrível.

Frase de uma professora, comentando a tentativa fracassada de in-
clusão de uma criança em outra escola onde ela trabalhou.
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