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"A partir do convívio e da dialética é possível argumentar, trocar pontos de vista e construir 
novas perspectivas educacionais para a inclusão social das pessoas com deficiência.” 
  
A inclusão social está na possibilidade do exercício do direito. Conhecer e praticar o convívio 
com as diferenças é usufruir as riquezas da diversidade, é descobrir o outro e a si mesmo em 
proporções muito maiores e melhores. É, nos espaços sociais que freqüentamos em nosso dia-
a-dia – que nos reconhecemos na família, na escola, no trabalho e na convivência plena com 
as pessoas –, que nos desenvolvemos e nos humanizamos. 
 
A partir do convívio e da dialética é possível argumentar, trocar pontos de vista e construir 
novas perspectivas educacionais para a inclusão social das pessoas com deficiência. E é isso 
que faremos agora... Vamos falar um pouco sobre os processos de gestão de políticas públicas 
para a educação inclusiva. Um tema atual e necessário. 
 
Para isso, vamos validar os conceitos de integração e inclusão. O conceito de integração, 
vinculado à idéia da abordagem reabilitadora, busca a normalização do indivíduo, reforçando o 
ponto de vista da incapacidade. Tratemos aqui sobre o paradigma de que prioritariamente se 
reabilita o indivíduo para depois educá-lo formalmente. Isso posto, os parâmetros de avaliação 
e desempenho adotados são aqueles pautados na normalização.  
 
Por outro lado, o conceito de inclusão reforça a idéia de uma abordagem sociológica, em que é 
importante se falar da equiparação de oportunidades, do entendimento da desvantagem frente 
a nossos padrões de convivência social e estilos de vida, enfocando a importância da 
cooperação e da disponibilidade do convívio com a diversidade. É aceitar, de fato, que as 
pessoas são diferentes, e não buscar moldá-las a parâmetros previamente estabelecidos, 
quando sabemos que também estes critérios são subjetivos. Afinal, o que é ser normal? 
 
Nesse sentido, precisamos falar também desse contexto social mais amplo, que não poderá ser 
ignorado na construção de um projeto de educação inclusiva. E, para isso, devemos também 
considerar o ponto de vista de nossa dimensão humana, que sempre mobiliza a curiosidade 
pelo novo. 
 
Só para ilustrar, trago uma reflexão de Sérgio Buarque de Hollanda que, ao pensar no 
movimento empreendedor do homem, expõe um conceito interessante sobre a modernidade, 
dividindo-a didaticamente em duas dimensões: a modernidade técnica e a modernidade ética. 
Quando trata da modernidade técnica, refere-se à tecnologia, à priorização da racionalidade, 
do rigor e da fidelidade ao planejamento em execução com racionalidade econômica, de uma 
fidelidade dos processos e de uma constante busca de análise de resultados. Quando ele se 
refere à modernidade ética, leva-nos a refletir a respeito da definição de objetivos que estão 
subordinados a valores éticos, construídos e acordados ao longo de um processo coletivo, com 
resultados compartilhados e relações cooperativas de trabalho. 
 
E, assim, penso que a construção de um projeto político pedagógico para a educação inclusiva 
deva estar pautada no equilíbrio e na dialética destes dois pontos de vista – das modernidades 
técnica e ética – buscando a construção de um processo em que a dimensão humana é 
continuada sobre o eixo condutor da estratégia de gerenciamento. 
 
Para se planejar uma estratégia de trabalho, é preciso a compreensão sobre todos os aspectos 
que estão envolvidos nesta ação. Parece constatação óbvia, mas a sistemática do registro 
poderá proporcionar reflexões contínuas e importantes tomadas de decisão, contribuindo para 
a concretização de estratégias que conciliem o novo e ao mesmo tempo preservem as 
experiências já vividas pela comunidade em questão. 
 
 
 



É preciso investir no acompanhamento da participação da comunidade por meio dos 
Orçamentos Participativos (OP), buscando compreender, identificar e concretizar as 
expectativas da comunidade no que se refere à educação inclusiva, a inclusão social e uma 
vida com qualidade e cidadania.    
    
O Censo 2000, do IBGE, revela-nos que a média de permanência na escola de alunos com 
deficiência, por exemplo, no Estado de São Paulo, tem sido de 4,2 anos. Isso não significa, 
necessariamente, que esse aluno tenha usufruído um processo de aprendizagem que o 
conduziu à escolarização formal, freqüentando as séries ou ciclos esperados. Nossa experiência 
faz-nos constatar que esses alunos permanecem, geralmente, matriculados na mesma série ou 
ciclo por alguns anos, conhecendo geralmente um único professor. Os grupos passam e o 
aluno permanece. 
 
Então, o resultado dessa experiência é a precarização do convívio humano, das possibilidades 
de aprendizagem, escolha e participação de todos os envolvidos. Enfim, é o impedimento no 
sentido amplo, de se pertencer e se incluir, de fato, em um grupo e no mundo. É o 
reducionismo e o empobrecimento do projeto educativo da escola. 
 
Assim, uma das questões que salta aos olhos, nesses processos de educação inclusiva, é o 
desafio da formação dos professores e dos profissionais da escola. Mas como formá-los e 
informá-los para a construção de uma política pública de educação inclusiva e convívio com a 
diversidade? Primeiro, é partir do princípio de que precisamos ouvi-los. Estabelecer, por 
exemplo, um processo de sensibilização e autoconhecimento como ponto de partida, com o 
propósito de se abrir um espaço de discussão na comunidade escolar sobre suas necessidades 
e as dos usuários da escola; entrar em contato com as expectativas dessa comunidade e as 
possibilidades de participação nesse processo. É preciso conhecê-los, dar-lhes voz e não 
apenas prescrições. Instrumentalizá-los com informações específicas, mas não apenas 
médicas. Devemos lembrar que o espaço de trabalho do professor é a escola. 
 
Muitas vezes, as barreiras de atitude são pontos críticos a se trabalhar nos processos de 
gestão de um projeto de educação inclusiva. Ela é fruto da desinformação. É preciso estimular 
a compreensão do convívio com a diferença, construindo “rampas” subjetivas nas pessoas, 
estimulando-as para o exercício da modernidade ética. 
Percebemos que as famílias, principalmente dos alunos com deficiência, acabam estabelecendo 
uma relação bastante difícil e distante com a escola. Muitas vezes, elas são mais cobradas do 
que chamadas a compartilhar de um processo. Devemos garantir o direito dessas famílias à 
informação, participação e escolha, assegurando também seu conhecimento dos direitos e 
deveres do cidadão. 
 
Cabe a nós favorecer o acesso ao diagnóstico funcional e providenciar as adaptações 
necessárias para a equiparação de oportunidades de cada aluno. É necessário investir nas 
discussões e parcerias estratégicas com as diferentes Secretarias de Governo, buscando criar 
sinergia em todos os programas implementados. Além disso, é preciso também investir no 
acompanhamento da participação da comunidade por meio dos Orçamentos Participativos 
(OP), buscando compreender, identificar e concretizar as expectativas da comunidade no que 
se refere à educação inclusiva, a inclusão social e uma vida com qualidade e cidadania. Isso, 
sim, é o exercício do diálogo da modernidade técnica e da modernidade ética. 
 
Disponível em: http://www.aprendervirtual.com/>. Acesso em: 05 set 2005. 


