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Reflexões Iniciais 

A sociedade contemporânea tem se deparado com inúmeros desafios. Talvez o mais 

contundente seja o de enxergar as diferenças que a compõe, como aspecto estruturante para 

o estabelecimento de novos paradigmas em diversos setores. Embora represente a 

perspectiva discursiva mais divulgada atualmente, as diferenças étnicas, religiosas, 

biológicas, de gênero, de classe etc. surgem como ingredientes de concepções 

conservadoras, na medida em que são adequadas a práticas cristalizadas pela cultura das 

identidades fixas e imutáveis. Como fator definidor dessa nova ordem, estão as ideias de 

globalização, estabelecidas sob as regras de mercado, que surgem como norteadoras dessa 

nova abordagem. 

Assim também acontece no campo da Educação. As novas políticas mundiais 

adquirem natureza multicultural, mas parecem não empreender um olhar mais apurado, a 

ponto de desenvolverem movimentos que busquem captar diferentes perspectivas de 

mundo, capazes de contribuir para sociedades mais justas e democráticas. Todas as 

diferenças são assim inseridas no processo educacional, mas muitas não vêem 

contempladas suas subjetividades como componente fundamental para uma verdadeira 

construção educacional. Entre elas está a de pessoas diferentes1, chamadas comumente de 

deficientes, pessoas com deficiência, portadores de necessidades educativas especiais, 

dentre outros. De uma história educacional desenvolvida em escolas exclusivas ou 

especiais, muito marcadas pela visão clínico-terapêutica, e, passando pelo movimento de 

integração, atualmente, em sintonia com a tendência mundial, é implementada a proposta 

de inclusão dessas pessoas no sistema regular de ensino.  

                                                 
1 O termo “diferente”, usado neste texto, é uma forma de considerarmos que é necessário inverter a lógica 
centrada no biológico e investir numa perspectiva política, em que as diferenças não são uma obviedade 
cultural nem uma marca de pluralidade, entendidas como um estado não desejável, impróprio, de algo que 
cedo ou tarde voltará à normalidade. Pelo contrário, elas se constroem histórica, social e politicamente 
(SKLIAR, 1999). 
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Seguindo a lógica global, essa proposta teve origem em movimentos internacionais, 

dentre elas a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien, na 

Tailândia, em 1990. Essa Conferência, que destacou a necessidade de se adotar medidas 

enérgicas para prover educação para todos, sem distinção de qualquer natureza, contou com 

a participação de 155 países de todo o mundo (SHIROMA, MORAES e EVANGELISTA, 

2000). No ano de 1994, reuniram-se em Salamanca/Espanha, de 7 a 10 de junho, mais de 

300 representações governamentais e mais de 25 organizações internacionais, a fim de 

reafirmar o compromisso em prol da educação para todos, na Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais. Nessa Conferência, foram discutidos termos como 

acesso e qualidade e reconhecida a necessidade e a urgência de adotar, como uma questão 

legal e/ou de política, o princípio da educação inclusiva, que significava, basicamente, a 

admissão de todas as crianças nas escolas regulares. 

O direito de todos à educação passou a ser então veiculado, constituindo-se em 

apelo contundente, porque ia ao encontro dos anseios e aspirações de muitos que 

reivindicavam uma educação democrática e cidadã. Nesse sentido, embora esses princípios 

se confundam e se mesclem a outros, compondo o quadro da política globalizadora 

hegemônica, que está atrelada a interesses mercadológicos e, para se manter, produz 

resultados que confirmem a lógica desses sistemas; a educação inclusiva pode ser vista 

também como possibilidade de abalar as verdades inquestionáveis historicamente presentes 

nas escolas. 

Como fundamento epistemológico dessa perspectiva, está presente a teoria dos 

Estudos Culturais, que busca desenvolver um novo olhar sobre o currículo escolar, 

realizando reflexão rigorosa em que os conhecimentos são produto de outros e diferentes 

pensares, outras e diferentes percepções de mundo e de experiências. Representa 

ferramenta poderosa capaz de preparar os indivíduos para a sociedade existente, para 

posição de domínio ou de submissão, para assumir posições críticas ou alienadas, para a 

vivência plena ou apenas parcial da cidadania. Portanto, a busca de uma política da 

diferença no currículo requer atitude de atenção, de coragem e, sobretudo, de criação. Sobre 

isso, Corazza (2004, p. 184) afirma que se faz necessário modificar a formação do 

intelectual da Educação, 
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constituindo-o menos como pedagogo, e mais como analista das culturas, 
como um artista, como um poeta que se (re)inventa permanentemente, que 
já tem condições de pensar e bailar com seus conhecimentos para educar 
uma infância des-iludida. 

Essa reflexão tem como fio condutor as noções de cultura de Deleuze e Guattari 

(1976), que vêem pessoa/cultura como entidades múltiplas. Em contraponto a ideia de 

realidade social como árvore, com ramos que se dividem de forma binária, sem conexões 

entre eles, esses autores consideram que há um entrecruzamento em todas as ramificações 

sociais, que envolvem organizações de poder, lutas sociais, arte, linguística, educação... 

Portanto, a análise dos fenômenos sociais exige nos perguntarmos por que em determinado 

contexto eles se construíram, se mantiveram ou foram postos em causa.  

Nesse contexto, falar de cultura é tratar de escolhas individuais que são feitas ao 

longo de todo um ciclo de vida humana, e que devem ser tomadas na sua plasticidade e 

dinamicidade, por serem contextuais e contextualizantes. Por isso, Forquin (1993) propõe o 

uso do termo culturas (no plural). 

Embora a instituição Escola tenha passado a tratar, em termos formais, a 

diversidade cultural e o acesso de todos ao ensino, sua forte tradição reguladora 

administrativa de ritmo e modo de trabalho tem levado a uma descontinuidade entre a 

cultura escolar e as diferentes culturas que a frequentam, o que representa um conflito que 

pode produzir dois tipos de exclusão: a mascarada, aquela que mantém os alunos na escola, 

mas os desconsidera de uma participação real na construção de conhecimentos; e a física, 

que representa a saída definitiva do sistema educativo.  

Diante desse quadro, concordamos com Deleuze (2000), quando afirma que é 

preciso alterar a pedagogia tradicional, fazendo algo diferente. Considera um erro 

confundir-se a diferença com o oposto, ao querer-se alterar a pedagogia tradicional 

optando-se por afirmar finalidades e procedimentos didáticos contrários. Segundo ele, o 

diferente não é sinônimo de oposto. A opção por políticas diferentes na educação significa 

pensá-las de modo diferente, questionando radicalmente a educação, para poder apreendê-la 

na sua essência, como uma questão que é da escola, mas que envolve para além dela. 

Nesse sentido, tendo em vista que o tema da inclusão faz parte de uma agenda 

mundial, reputamos como de grande relevância conhecer experiências inclusivas de outro 

país, como Portugal, as quais possam vir a contribuir para reflexões mais amplas sobre o 

tema. Para tanto, questionamo-nos: Como tem sido implementada a política de inclusão nas 
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escolas públicas de anos iniciais na cidade de Lisboa, em termos de condições 

profissionais, comparativamente ao que tem acontecido em João Pessoa? 

 

O caminho da pesquisa 

A presente investigação está baseada, como a própria natureza da pesquisa 

educacional impõe, numa abordagem qualitativa (MINAYO, 1993). Sendo assim, 

procuramos, na medida do possível, situar os fenômenos a serem apreendidos, 

considerando as influências sofridas pelos campos econômico, político e social. Uma vez 

que o estudo delimitava realidades próprias (João Pessoa/Brasil e Lisboa/Portugal), 

cuidamos para desenvolvê-lo com cautela, ainda mais diante de uma outra cultura (a 

portuguesa), o que exigia maior imersão nos meandros e conexões que envolvem a situação 

investigativa. 

Portanto, a pretensão desta investigação foi produzir conhecimentos a partir de um 

exercício de reflexão situado, relacional, em que a análise seja um ato multidirecional e 

aberto, ao invés de simplificador e transferível. Foi então necessário, assim como afirma 

Morin (1997, p.30), pensar complexo, entendendo que “o conhecimento navega em um mar 

de incertezas, por entre arquipélagos de certezas”.  

Baseados nesse princípio, embora reconheçamos a necessidade de definições 

apriorísticas, buscamos desenvolver neste estudo um processo metodológico dinâmico, 

construído na relação entre o objetivo e o subjectivo, o particular e o geral, as certezas e as 

incertezas. 

A partir desse marco conceitual, traçamos os rumos da pesquisa em Lisboa, à 

semelhança de pesquisa, coordenada por nós, nas escolas de anos iniciais da rede municipal 

de João Pessoa. Assim, tivemos como universo 33 (trinta e três) escolas públicas de 1º 

Ciclo do Ensino Básico 2  da cidade de Lisboa/Portugal, que atendiam no ano letivo 

2007/2008 a alunos considerados com diferenças biológicas, incluídos no conjunto de 

alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE). Iniciamos a investigação pelo 

levantamento dos Agrupamentos escolares que geriam as escolas, através da internet, no 

                                                 
2 Alunos que se encontravam na faixa-etária equivalente a dos de ensino fundamental, anos iniciais, no 
Brasil. 
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sítio do Ministério da Educação de Portugal, a fim de obtermos a autorização para a 

realização da pesquisa. Diferente das escolas de João Pessoa, que possuíam uma certa 

autonomia administrativa; as de Lisboa eram geridas por agrupamento: havia uma direção 

para um conjunto de escolas.  

Estipulamos a entrevista como procedimento de coleta de dados, pelo fato de a 

mesma permitir uma maior aproximação com a realidade a ser pesquisada e uma interação 

mais natural e estreita com os sujeitos da pesquisa. No entanto, diante das imensas 

dificuldades em obtermos, após a entrega do requerimento, respostas de grande parte dos 

Agrupamentos, diversificamos o instrumento de coleta de dados, para entrevista e 

questionário. Este último quase sempre seguido de conversas informais sobre os dados 

obtidos. 

As informações requeridas, prestadas pelos coordenadores dos estabelecimentos de 

ensino ou pelos professores de ensino especial, que apoiavam o processo de inclusão nas 

escolas regulares, se referiam basicamente as condições profissionais existentes nas escolas 

e as dificuldades enfrentadas3. Pretendíamos, com isso, analisar as percepções subjacentes 

ao enunciado, com foco no profissional para inclusão.  

De posse de todos os dados, passamos a organizá-los, de acordo com categorias 

estabelecidas a priori. Em seguida, buscamos realizar as possíveis conexões com o 

levantamento bibliográfico sobre os documentos legais e as pesquisas sobre as práticas 

inclusivas em Portugal e sobre as nossas bases conceptuais, ligadas basicamente ao 

currículo e à globalização, numa perspectiva dos Estudos Culturais. Optamos pelo 

entrelaçamento desses aspectos (revisão da literatura, dados etc.), por considerarmos que, 

metodologicamente, urge superarmos as compartimentalizações estanques nas produções 

de conhecimento, dirigindo-nos para uma estrutura mais integrada. 

Desse modo, a análise de dados foi realizada estabelecendo articulação entre os 

dados obtidos, em constante diálogo com o referencial teórico sobre a inclusão e suas bases 

legais, tendo por suporte a questão de pesquisa. Buscamos, assim, desvendar o que estava 

oculto nos conteúdos manifestos, na tentativa de ir além das aparências do explicitado. 

                                                 
3 Esse texto constitui um recorte de uma pesquisa maior, desenvolvida em 2008. 
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As práticas inclusivas e o profissional da educação 

Os dados da pesquisa mostraram que as condições profissionais presentes nas 

escolas de anos iniciais de João Pessoa são quase inexistentes. A metade dos depoimentos 

proferidos denunciou o fato de não existirem profissionais capacitados para atuar com os 

alunos diferentes. A outra metade ficou dividida entre afirmar que: os professores não 

tinham formação para trabalhar com alunos com NEE; havia apenas intérprete ou psicólogo 

ou assistente social; recebiam ajuda dos professores do Instituto dos Cegos. Um dos 

entrevistados revelou haver uma professora regular com formação na área. 

Essas informações são bastante significativas, porque mostram que, embora haja 

todo um arcabouço legal, inclusive criando narrativas que diferenciam a inclusão da 

integração, os dados explicitam uma realidade que, mesmo sob a roupagem do ideário da 

inclusão, ainda é muito praticada nos moldes da integração. Com uma diferença: se antes a 

integração professava toda uma preparação especial desses alunos, para se adaptarem aos 

ambientes considerados normais; hoje, nem os ambientes mudaram para receber todas as 

crianças, como idealiza a inclusão, nem as crianças diferentes recebem apoio especial, 

ficando, muitas vezes, a mercê das intenções de alguns professores de sala de aula regular. 

Na verdade, é necessário empreender uma profunda e vigorosa reflexão sobre as 

alternativas educativas destinadas aos alunos diferentes. Na época em que as políticas 

públicas educacionais estavam direcionadas por uma visão integracionista, as limitações 

das escolas especiais residiam não só no fato de contribuir para movimentos 

segregacionistas, mas porque desenvolvia seus trabalhos numa visão de normal/anormal, 

padrão/desvio, trazendo a área médica e/ou reabilitadora para o centro do processo, e 

deixando de enxergar as pessoas como capazes de desenvolverem outras potencialidades 

dentro das diferenças. Terminava, assim, criando sujeitos pseudo-normais, porque 

raramente conseguiam atingir o padrão de normalidade estipulado pela sociedade. 

A perspectiva inclusiva, por seu lado, é simplificada em muitos discursos, que 

tratam apenas do acesso às escolas regulares. A ausência de cuidado em estabelecer outros 

padrões de convivência entre todos os alunos termina minando os princípios fundamentais 

da inclusão. A educação na escola, considerada para todos, deve contar com a participação 

de todos profissionais, num trabalho multidisciplinar, que não veja o aluno diferente como 

potencialmente “pertencente” ao professor de educação especial, mas que tenha neste 
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profissional e nos outros chamados especialistas apoio pedagógico-curricular adequado. 

Nesse sentido, parece ainda não ter sido superada a visão clínica e técnica nas escolas, em 

direção a um trabalho educativo, considerando a complexidade dos sujeitos envolvidos, que 

são para além de um ouvido, visão, perna, braço, mente.  

Nessa mesma conjuntura de análise, o dado sobre a inexistência de professores 

capacitados para tratar com alunos com NEE surge como um aspecto que parece não fazer 

parte da totalidade do ato pedagógico. Ou seja, se a inclusão continuar como tema dos 

especialistas, ficando as práticas na sala de aula inalteradas, pouco ou nenhum efeito terá o 

apoio dos profissionais da educação especial e demais especialistas. A partir dessa visão, 

concordamos com Góes (2004) quando diz que, entre tendências, progressões e 

concretizações, salienta-se a preocupação pelo modo como está sendo realizada a inserção 

do aluno na classe regular, visto que as adaptações que se efetuam são limitadas, 

subestimando o aprendiz e configurando condições excludentes dentro da própria sala de 

aula. A mesma autora afirma que, para uma educação especial, mesmo (ou, sobretudo) na 

inclusão, são indispensáveis projetos diferenciados e não apenas pequenos ajustes físicos e 

curriculares. Sobretudo é necessária uma profunda reflexão dos profissionais sobre o fazer 

educacional, que envolve também, como nos mostram Ferreira e Ferreira (2004), o preparo 

dos educadores em geral quanto ao conhecimento sobre as peculiaridades de um 

determinado tipo de diferença. Este é um aspecto que se destaca, principalmente diante da 

ausência de uma política de formação continuada, capaz de promover o desenvolvimento 

profissional dos professores. Esses mesmos autores acrescentam: “vivemos um momento 

de educação em que coexistem a incapacidade da escola para ensinar todos os seus alunos e 

a presença de fato de alunos com deficiência, que são estranhos para ela” (FERREIRA; 

FERREIRA, 2004, p.37). 

A carência de condições apropriadas nas escolas de João Pessoa foi bem colocada 
por uma gestora, quando disse:  

A gente espera que chegue o dia que as políticas públicas se desenvolvam 
tanto a ponto de nossa escola ter uma sala de recursos especiais e uma 
professora especial. 

 Em relação aos recursos humanos nas escolas de Lisboa, os dados mostraram que a 

maioria delas contava com a participação do professor especializado. Algumas escolas 

mencionaram a presença de outros profissionais, como: auxiliar de ação educativa, 

terapeuta de fala, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, técnico de formação 
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especializada, educadora social, professor de Língua Gestual Portuguesa e intérprete de 

Língua Gestual Portuguesa. Havia escolas ainda que contavam com apoio terapêutico 

através de parcerias com outras instituições. 

Assim como as falas proferidas nos sujeitos de João Pessoa, os dados obtidos em 

Lisboa apresentam indícios de não ter havido mudanças consideráveis, em termos de 

movimentos pedagógicos, no sentido do acatamento das diferenças, enquanto possibilidade 

de enriquecimento curricular. Diante dessa realidade, pudemos inferir que, mesmo algumas 

escolas pesquisadas não apresentando um quadro completo de especialistas, a presença de 

professores de ensino especial em um número considerável delas pode significar uma 

responsabilização com os alunos diferentes no momento de transição atual. Enquanto em 

João Pessoa encontramos uma realidade nas escolas regulares de alunos diferentes 

praticamente sem nenhum apoio, seja educacional ou terapêutico; em Lisboa, constatamos 

uma presença considerável dos especialistas no processo educacional. 

Essa constatação, no entanto, está longe de ser conclusiva, em direção aos efeitos 

benéficos da prática lusa. Assim como Skliar (1997), entendemos que a herança clínico-

terapêutica, presente em muitos dos procedimentos da educação especial, não contribui 

para uma visão apropriada que desarticule os binômios normal/anormal, e, portanto, as 

estratégias de desocultação da alteridade humana. Dessa forma, a prática inclusiva realizada 

em Lisboa pode contribuir para a persistência de antigos modelos clínicos, caso não 

venham a considerar a possibilidade de serem montadas estratégias de parceria 

multidisciplinar, envolvendo os profissionais da educação regular e os da educação 

especial, numa perspectiva transformadora. Isso quer dizer que tanto a educação regular 

precisa superar suas concepções homogeneizadoras, padronizadas, que não conseguem 

enxergar a multiplicidade de elaborações e expressões de humanidade; quanto a educação 

especial deve abdicar de sua tradicional visão de deficiência, como apêndice indesejado nas 

construções das subjetividades.  

Segundo Freire e César (2006), é comum no processo de inclusão de Lisboa 

desenvolverem-se entre os professores de ensino regular e os de apoios educativos relações 

tensas e conflituosas, fruto, entre outros, de interpretações distintas que uns fazem das 

funções dos outros. Elas colocam que, frequentemente, os professores dos apoios 

educativos consideram-se mais competentes do que os seus colegas de ensino regular e, 
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para além disso, consideram que os seus colegas de ensino regular não estão tão 

empenhados e envolvidos com os alunos com NEE, como eles. Por outro lado, é comum os 

professores de ensino regular duvidarem das competências dos professores de apoio 

educativo em relação à atuação em sala de aula (MORGADO, 2003).  

Isso coincide em parte com o que afirma Skliar (1999). Para ele, existe, geralmente, 

uma profunda desconfiança frente a teorização crítica do ambiente especial, pois ela 

continua sendo considerada como uma subárea da educação, representada por uma boa 

parte dos teóricos como um problema menor, que trata exclusivamente sobre aquelas 

pessoas que tiveram a desgraça de adquirir algum tipo de deficiência, sobre suas infelizes 

famílias e sobre os sacrificados profissionais - os especialistas - que trabalham com elas.  

Esse é um aspecto complicador, uma vez que um sólido trabalho de equipe entre os 

educadores, tendo como objetivo uma confluência entre saberes, é uma das primeiras 

condições para o sucesso educativo. A respeito disso, um dos sujeitos da investigação 

afirmou: 

Foi muito difícil fazer com que os professores de educação especial 
participassem de forma activa das reuniões. Eles sempre estavam 
presentes para acatar as determinações dos professores de sala. A 
participação tem começado a acontecer, não sei como será agora com as 
novas determinações legais. 

Portanto, as reflexões em torno dos alunos diferentes não devem estar polarizadas 

entre os educadores do ensino regular e do ensino especial, o generalista e o especialista, 

como muitas vezes acontece. Acreditamos que um não deve prescindir do outro, mas, 

ambos precisam rever seus conceitos, suas visões de desenvolvimento e de sociedade, de 

modo a contribuir, realmente, para processos menos fictícios de inclusão. Concordamos 

com Correia (2003, p. 15), quando afirma que 

os alunos com NEE só beneficiam do ensino ministrado nas classes 
regulares quando existe uma congruência entre suas características, as 
suas necessidades, as expectativas e atitudes dos professores e os apoios 
adequados. Caso contrário, e parece ser esta a situação, da inclusão 
passamos à exclusão funcional, onde os programas são inadequados ou 
indiferentes às necessidades destes alunos.   

Desse modo, para desmistificar as retóricas presentes nas implementações das 

políticas de inclusão, é necessário que essas e outras questões sejam enfrentadas no 

cotidiano das escolas inclusivas.  
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A visão dicotomizada com relação ao profissional da educação próprio para lidar 

com alunos diferentes, inseridos nos sistemas inclusivos, é ratificada no levantamento das 

dificuldades presentes nas escolas de João Pessoa. Grande parte dos respondentes 

atribuíram, dentre outras dificuldades (carência de condições físicas, falta de apoio da 

Secretaria de Educação, salas superlotadas, ausência dos pais, sobrecarga de trabalho dos 

professores), a falta de profissionais capacitados. 

Em primeiro lugar, chama-nos a atenção o contexto onde convive a inclusão: 

escolas com salas superlotadas, fato este estimulado, em alguns casos, pela distribuição 

orçamentária para as escolas; sobrecarga de trabalho dos professores, que, além de terem 

que assumir vários turnos de trabalho, tendo em vista os baixos salários, ainda lhes são 

delegadas atribuições extras; carência de condições físicas, tanto de espaço, como de 

materiais, fazendo com que o professor tenha que desenvolver suas atividades, na maior 

parte do tempo, com apenas lousa e giz… É essa a situação de grande parte das escolas 

públicas brasileiras, a mesma escola alvo de toda a propaganda em prol da inclusão, aquela 

destinada a proporcionar, segundo a lei, todas as condições necessárias aos alunos 

diferentes. Nesse aspecto, há um total desencontro quando confrontamos essa realidade 

com a apresentada no discurso oficial, principalmente em relação ao que propõe a LDB 

9394/96. Não é de estranhar que surjam outros complicadores para a inclusão, como a 

resistência dos professores e dos familiares, que vêem as dificuldades existentes num 

ambiente que denuncia uma inclusão deficitária, precária, que não corresponde ao que está 

proposta nas determinações legais.  

Ao lado das dificuldades de natureza mais objetiva encontra-se a mais preocupante: 

a ausência de reflexões que gerem ações transformadoras nos espaços escolares. Isso é 

reforçado pela preocupação dos sujeitos da pesquisa com a capacitação dos profissionais. 

Parece que, mesmo havendo nos discursos oficiais uma relevância com a formação, as 

ações desenvolvidas não têm atingido de forma substancial as práticas. Podemos inferir que 

isso é decorrente de práticas públicas de capacitação aligeiradas, descontínuas e simplistas, 

as quais não consideram as realidades institucionais, contribuindo apenas para justificar os 

investimentos públicos em educação. Ano após ano, essas práticas persistem, com pouco ou 

nenhum acréscimo ao processo formativo docente. Enquanto a formação docente não 

ocorrer no espaço onde a ação educativa acontece, de maneira reflexiva e duradoura, 
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partindo de uma dinâmica de envolvimento de professores e alunos, como protagonistas de 

um processo transformador de educação, não poderemos vislumbrar uma educação 

realmente para todos. 

Ferreira e Ferreira (2004) apresentam resultados de pesquisas educacionais, 

mostrando que grande parte dos alunos diferentes depende do apoio das famílias para 

acompanhar os processos educacionais desenvolvidos na escola, e, quando isso não 

acontece, é mais comum esses alunos viverem na sala de aula experiências acadêmicas 

insuficientes ou precárias. Sendo assim, emergem as contradições na legislação, ao 

apresentar um nível de compromisso com os alunos diferentes, mas prevalecer o aspecto 

quantitativo de atendimento, denotando a preocupação em produzir resultados estatísticos 

adequados ao estabelecido pelas agências internacionais.   

Podemos perceber, então, que mesmo trazendo à baila uma antiga reivindicação dos 

movimentos organizados que lutaram historicamente contra todas as formas de exclusão 

existentes, os discursos oficiais relativos à inclusão são engendrados no contexto da lógica 

do pensamento único que tem como pano de fundo a necessidade de imposição de políticas 

homogêneas para educação em todo mundo, em vistas a reforçar uma conjuntura 

hegemônica neoliberalmente globalizada (CORAGGIO, 2003). Por isso, as conferências 

que trataram sobre o tema foram patrocinadas por agências financiadoras internacionais, 

como: UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura) 

BM (Banco Mundial), UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e PDNUD 

(Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas). 

Os tentáculos da globalização alcançam assim as políticas e práticas no Brasil, 

marcando os últimos anos pelo número cada vez maior de textos legais referentes aos 

alunos diferentes. A partir de uma análise cautelosa sobre os processos de inclusão, é 

possível perceber que o quadro legal, relacionado às políticas inclusivas no Brasil,  não tem 

sido materializado em ações práticas. Para Souza e Góes (1999), além das intenções 

subjacentes ao ideal inclusivo, é necessário analisar também as condições de atendimento 

existentes nas escolas aos já supostamente incluídos, que não têm visto ser respeitado seu 

direito à educação. Desse modo, a escola para todos, embora pareça ser concretizada com a 

abertura de suas portas para receber os excluídos, atendendo supostamente aos ideais 



 12 

progressistas, ela tende, em seu interior, a continuar cumprindo o seu papel de mantenedora 

do sistema instituído, inaugurando, assim, uma nova e paradoxal forma de exclusão. 

Portanto, a não observância de critérios apropriados que favoreçam a inclusão tem 

reduzido as práticas ocorridas em alguns países, especificamente no Brasil, a situações de 

precariedade, limitando em muito o desenvolvimento escolar também das pessoas 

diferentes. Por isso, os indicadores quantitativos que apontam para um maior acesso desses 

alunos no sistema educacional não são dados suficientes para uma avaliação eficaz sobre o 

direito de todos à educação. É necessário investigar como tem ocorrido no interior das 

escolas o enfrentamento do desafio de desenvolver propostas pedagógicas que envolvam 

todos os alunos na sua inteireza, entre eles os diferentes.  

Assim como em João Pessoa, os participantes da pesquisa em Lisboa apresentaram 

diversas dificuldades. Mais uma vez, é destacada a dificuldade relativa aos recursos 

humanos (falta de auxiliares de ação-pedagógica, professor de educação especial em 

número insuficiente, falta de técnicos para desenvolver currículo específico, falta de técnico 

especializado para avaliação e acompanhamento, falta de formação na área de educação 

especial, gestão das turmas com vários níveis de aprendizagem e disciplina, professores 

sem experiência e sem conhecimento de Língua Gestual Portuguesa), seguida de outras, 

como: condições físicas (refeitórios inadequados, falta de acesso e espaço) e condições 

materiais (inadequação de mobiliário, materiais pedagógicos, terapêuticos e de 

informática). 

Nos aspectos citados, foi possível notar que a formação de professores foi lembrada, 

enquanto especificidade, na área de educação especial. A reflexão mais apurada sobre o 

sistema educativo e a formação de professores como um todo surgiu apenas no depoimento 

de uma respondente, assim:  

 
existe uma padronização em curso que não propicia a inclusão. Por isso, é 
preciso estarmos atentos aos democratismos que tratam sobre a inclusão, 
apelando para os valores humanos, mas sem atentar para os valores reais, 
para as teorias que podem vir a contribuir de fato com o processo. 

 
Esse depoimento vai ao encontro do que diz Santos e Rodrigues (2006). Para eles, 

embora as práticas inclusivas lusas tenham evoluído em termos legais, continuam a se 

deparar com um estrutura institucional rígida, normatizada pela administração central, que 
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também exerce, a distância, o controle sobre sua aplicação. Em contradição com o texto 

legal, a prática parece estar fundamentada numa visão uniforme: o que se desenvolve com 

um aluno deve desenvolver-se de igual modo ao outro, e o seu rendimento escolar é 

comparado ao do colega. Nesse contexto, os alunos considerados com necessidades 

educativas especiais sofrem as consequências dessas práticas pedagógicas, correndo o risco 

de serem definitivamente excluídos ou continuarem na escola regular sem nenhuma 

perspectiva de evolução na sua formação acadêmica.  

Desse modo, os documentos legais, elaborados pelo Ministério da Educação de 

Portugal, que buscam responder aos anseios de uma educação para todos, como determina a 

agenda mundial, embora tenham procurado perspectivar para a escola novos 

enquadramentos, novas formas de organização e funcionamento, dotando-as de (alguma) 

autonomia, mais recursos, maior flexibilidade curricular, não têm representado mudanças 

substanciais, por ser sua elaboração absolutamente externa à escola (SANTOS; 

RODRIGUES, 2006). Confirma, assim, a premissa de que as mudanças não acontecem por 

decreto.  

O cerne do movimento de transferência de crianças e jovens de escolas exclusivas 

para escolas regulares, que foi iniciado em Portugal nos anos 70 e originou uma redefinição 

do serviço educativo, parece continuar intacto. A pretensão da medida ainda é remediar os 

défices do sistema especial, e não transformar as práticas das escolas regulares, em vistas 

ao sucesso educativo de todos os alunos (NIZA, 1996). O sistema educacional de Portugal 

deixa transparecer, assim, as influências de uma visão objetivista de conhecimento 

científico, que confere à ineficácia da administração escolar (escola especial) ou aos seus 

alunos (deficientes) os fracassos. A escola regular, ao invés de mudar para acolher as 

diferenças, parece propensa a acionar dispositivos educativos especiais para os sujeitos, por 

professores especialistas, desligados das restantes áreas da escola, uma vez que os demais 

profissionais admitem não ter competências ou conhecimentos para os casos apresentados. 

Essa visão de incompetência está consentânea com os dados do estudo realizado por 

Canário (2000 apud SANTOS; RODRIGUES, 2006), junto a professores, mostrando como 

eles encaram a heterogeneidade nas suas escolas. Eles expressam a ideia de desvalorização 
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de suas competências e uma nostalgia da homogeneidade perdida, como fatores de 

dificuldade na relação pedagógica. 

Essa situação é preocupante se compreendermos que, segundo o Relatório 

denominado Observatório de Apoios Educativos 2002/03, o total de alunos com 

necessidades especiais atendidos no Sistema Educativo Português, nesse ano letivo, foi de 

61.552. Destes, 62,4% eram possuidores de necessidades educativas permanentes e 

correspondem a 5% da totalidade da população escolar que frequenta o ensino básico. Ao 

longo da escolaridade, esses alunos estão distribuídos da seguinte forma: 50,1% dos alunos 

no 1º Ciclo e 34,6% nos 2º e 3º Ciclos. Destes alunos, 50.206 tem idade compreendida 

entre 6 e 15 anos (SIMÃO; RODRIGUES, 2006). 

Numa perspectiva atual, parece não se configurar movimentos diferentes aos já 

existentes. Ao contrário, o Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro, o mais recente 

documento sobre a inclusão em Portugal, corrobora a visão centralizadora das iniciativas 

governamentais sobre os rumos das políticas educacionais. E mais, não parece incentivar 

mecanismos de participação dos envolvidos no processo (familiares, especialistas, 

comunidades escolar, investigadores etc.), nem de desestabilização das práticas 

educacionais cristalizadas e anacrônicas, existentes nas escolas que se pretendem 

inclusivas. Ao contrário, acentua a necessidade de classificar os alunos, tendo em vista a 

deficiência, ratificando a visão clínica, tão presente nos encaminhamentos e estratégias da 

Educação Especial.  

 

Reflexões finais 

Embora reconheçamos que o ideal de educação para todos é, de certa forma, utópico 

nas suas propostas mágicas de inclusão, haja vista que lida com sistemas educativos que 

estão à serviço da manutenção de relações de poder presentes na sociedade, que é 

excludente na sua essência, acreditamos que é possível persistir no campo da busca de 

transformação em direção a sociedades mais justas. Para isso, não basta inserir fisicamente 

os alunos historicamente marginalizados na escola. É necessário fazer da educação 

prioridade, proporcionando-lhe condições adequadas e, sobretudo, desestabilizando as 

padronizações de desenvolvimento humano, herdadas de visões positivistas. Para isso, a 
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inclusão não pode ser de/para alguns (alunos com diferenças biológicas, étnicas, de gênero, 

de religião etc.), mas envolver todo o sistema educacional.  

Assim, mesmo com o indicativo de que em Lisboa é delegado aos professores de 

educação especial a responsabilidade pelos alunos com diferenças biológicas, o que pode 

ser analisado como uma forma de, pura e simplesmente, demarcar outros territórios para 

antigas práticas e dificultar o desenvolvimento de outras que desarticulem antigas noções 

de educação, em vistas a um projeto educativo de valorização das diferenças; esse fato 

chama-nos a atenção, uma vez que difere das práticas acontecidas em João Pessoa, onde se 

presencia uma retirada dos serviços especializados, deixando os professores do ensino 

regular atônitos diante desse novo desafio. Os conflitos e tensões existentes entre esses 

profissionais, como apontam algumas investigações (p.e. FREIRE; CÉSAR, 2006), é um 

aspecto a ser encarado, tendo em conta que, embora o crescente processo de globalização 

tenha levado a uma individualização e competitividade profissionais cada vez mais 

acirradas, as demandas da escola atual exigem um trabalho de grupo, multidisciplinar, em 

que as diferenças, e todas as suas implicações, sejam consideradas, explicitadas e 

negociadas. Nesse sentido, urge entendermos que o respeito às diferenças não representa 

sempre o consenso, mas, ao contrário, significa, na maioria das vezes, o enfrentamento das 

relações de poderes, dos conflitos e das disputas entre variadas lógicas. 

Devemos estar atentos às complexas conexões que envolvem as sociedades atuais, 

uma vez que elas são engendradas em torno de expectativas que têm fortes marcas do 

crescente fortalecimento do capitalismo neoliberal global, o qual, por sua vez, contribui 

para a implementação de políticas contraditórias. Ao mesmo tempo que constrói discursos 

sobre a multiculturalidade, institui novos mecanismos subliminares de exclusão, por meio 

de falta de condições adequadas, de currículos obsoletos, de compartimentalização de 

responsabilidades etc. Por isso, não basta a legalização do direito de todos à educação, mas 

também e, fundamentalmente, o entendimento de que essa educação reivindicada deve 

atender ao que todos têm direito. 
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