
Acesso Livre n. 7   Jan-Jun 2017 

 
100 

 
 
 
 

 
 
 

Resumo: Em face das crescentes demandas educacionais, este texto problematiza a 
necessidade da implantação de uma escola que seja de fato para todos, pois muito tem sido 
discutido sobre a escola inclusiva como sendo aquela que matricula alunos com deficiência na 
sala regular de ensino. No entanto, busca-se ir além desta abordagem quando se procura analisar 
as Políticas Públicas de Educação, a função social da escola e suas demandas diante da 
implantação de uma política educacional inclusiva. As reflexões apresentadas recebem a 
contribuição da teoria histórico-cultural, apontando que a escola precisa cumprir sua finalidade, 
sendo ela a mediação do conhecimento elaborado historicamente pelo homem, criando assim 
possibilidades para o desenvolvimento de todos os alunos indistintamente. 
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  Inclusive Education or Education for All? 
 
Abstract: Due to increasing educational demands, this text problematizes the need for 
implementation of a school environment that is indeed for all, for much has been discussed 
about inclusive schools as the ones which enroll students with disabilities in regular classrooms, 
however, it is sought to go beyond this approach when analyzing the Education Policies, the 
social role of schools and the demands for the implementation of an inclusive education policy. 
The thoughts presented received contributions from the cultural-historical theory, highlighting 
that the school needs to fulfill its purpose by mediating the knowledge historically developed by 
mankind, thus creating possibilities for the formation of students indistinctly. 
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Introdução 
 

e inclusão significa pertencimento, reincidentemente volta-se a uma 
problemática: há muitos desafios a serem analisados e enfrentados para que se 
atinja a educação como direito de todos indistintamente. 

Iniciando esta reflexão, compreende-se que, ao problematizar a ideia de 
inclusão, somos conduzidos a pensar sobre o processo de exclusão, seu contexto e 
significado. Então se pergunta: de que maneira este processo se evidencia no campo da 
educação? Por que se dá este movimento excludente na escola, espaço que 
essencialmente deveria ser inclusivo e de qualidade para todos? Barroco nos conduz 
nesta reflexão colocando que: 

 Entendo que, ao se falar ou se trabalhar com proposta de educação e 
de sociedade inclusivas, é necessário reconhecer que essa defesa 
ganhou evidência na década de 1990, fazendo uma convocatória 
justificável de novos comportamentos. Entretanto, isso não se refere a 
um novo paradigma, posto que é decorrente da própria lógica 
excludente do capital (BARROCO, 2007, p. 159). 
 

Cabe analisar, em conformidade com a autora, que ao nos reportarmos aos 
aspectos educacionais inclusivos, somos conduzidos a acrescentar que entendemos que 
uma parcela significativa dos alunos que acessam a escola, sendo eles com ou sem 
deficiência, está excluída justamente pela estrutura social às quais são submetidos 
dentro da sociedade de classes. 

Portanto, falar em inclusão nos remete reconhecer que há uma estrutura social 
capitalista na qual uma parcela significativa da população fica à margem e, portanto, 
está excluída. 

Na busca pela compreensão histórica, social e política, sabe-se que sob um 
contexto neoliberal, as reformas educativas que tiveram início na década de 1980 na 
Inglaterra desencadearam acordos internacionais em torno do movimento denominado 
“Educação para Todos”, em que a Conferência Mundial sobre a Educação realizada em 
1990, em Jomtien, na Tailândia, é seu marco.  

Neste contexto, é necessário analisar e problematizar as associações realizadas 
neste movimento, pois as políticas educacionais do Banco Mundial para os países em 
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desenvolvimento sinalizaram interesses que colocaram a escola pública sob os holofotes 
da sociedade, deturpando, no entanto, a compreensão desta mesma sociedade que 
alienadamente passa a enxergar a escola pública enquanto instituição com a missão do 
acolhimento social. Colaborando com tal reflexão, Libâneo afirma que: 

 [...] tem-se observado nas últimas décadas contradições mal resolvidas 
entre quantidade e qualidade em relação ao direito à escola, entre 
aspectos pedagógicos e aspectos socioculturais, entre uma visão de 
escola assentada no conhecimento e outra nas suas missões sociais 
(LIBÂNEO, 2010, p. 2). 
 

Seguindo esta análise, cabe-nos perguntar: quando os alunos, com ou sem 
deficiência, acessam a escola, poderíamos declarar que de fato estão incluídos? Estes, 
dentro da escola, seguem compartilhando e apropriando-se do conhecimento científico 
que se dá pelas artes, pelas ciências e pela tecnologia?  

O fato é que somente o acesso à escola não garante a apropriação do 
conhecimento. Portanto, não se pode considerar que a garantia de matrícula (em 
atendimento a uma exigência legal) possa vir a ser o reconhecimento da garantia do 
direito à educação, pois segundo Mantoan: 

 Nosso sistema educacional, diante da democratização do ensino, tem 
vivido muitas dificuldades para equacionar uma relação complexa, 
que é a de garantir escola para todos, mas de qualidade. É inegável 
que a inclusão coloca mais lenha na fogueira e que o problema escolar 
brasileiro é dos mais difíceis, diante do número de alunos que temos 
de atender, das diferenças regionais, do conservadorismo das escolas, 
entre outros fatores. A verdade é que o ensino escolar brasileiro 
continua aberto a poucos, e essa situação se acentua drasticamente no 
caso dos alunos com deficiência (MANTOAN, 2006, p. 23). 
   

Diante desta constatação, uma necessidade deve ser considerada e analisada: a 
identificação dos mecanismos e ações que precisam ser articulados e aprimorados para 
que as escolas se tornem um espaço de ensino e de aprendizagem para todos os alunos 
indistintamente, pois: 
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Se na contemporaneidade, o pensar e o fazer encontram-se dissociados 
e fragmentados, como entender a totalidade quando se pensa a 
realidade somente por partes, por especificidades, por áreas de 
conhecimento, separadas e sem relação entre si? (EIDT e TULESKI, 
2007, p. 243). 
 

Certamente, levanta-se aqui outra questão: a educação não estaria se dissociando 
da sua função social quando se coloca enquanto especializada para um determinado 
grupo de alunos? Por si só, esta categorização do ensino não seria excludente? Libâneo 
nos conduz nesta reflexão indicando que: 

 Com o apoio em premissas pedagógicas humanistas, concebeu-se uma 
escola que primasse, antes de tudo, pelas diferenças psicológicas de 
ritmo de aprendizagem, pelo respeito às diferenças sociais e culturais, 
de flexibilização das práticas de avaliação escolar, tudo em nome da 
intitulada “educação inclusiva” (LIBÂNEO, 2010, p. 4). 
 

Em consonância com o autor, pergunta-se: em que medida a escola se fragiliza 
quando se propõe discutir a educação inclusiva pelo viés da deficiência, se esquivando 
de uma análise mais aprofundada da sua função social como um todo e para todos?  
Desviando a atenção dos sujeitos da escola sobre sua importância e sobre sua função 
social, esta não estaria sendo conduzida a corresponder apenas aos interesses do sistema 
capitalista? Tais questões se apresentam, uma vez que: 

 [...] na sociedade de classes em sua forma capitalista, os marginais ou 
marginalizados não estão excluídos. Isso porque o capitalismo inclui a 
todos; todos são partícipes, de um modo ou de outro; todos estão 
incluídos para participarem de uma forma peculiar de tal sociedade 
[...] pode-se pensar que todos estejam incluídos no projeto societário 
do capitalista (BARROCO, 2007, p.160). 
 

Nesse sentido, poderíamos nos perguntar o que concebemos por inclusão ou 
exclusão.  Há exclusão quando um aluno com ou sem deficiência está na escola, quando 
há matrícula realizada, professores, lousa, giz, calendário escolar, materiais e uniformes 
escolares entregues? 
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Ao propormos um diálogo em torno da inclusão escolar, não poderíamos deixar 
de colocar que entendemos que crianças, jovens e adultos com ou sem deficiência 
acessam as escolas, mas muitos deles permanecem no seu interior fracassando frente a 
um sistema que se movimenta especializando-se para poucos, e, nesta movimentação, a 
escola se distancia do cumprimento de sua função social enquanto provedora de direitos 
de muitos outros, ou por que não dizer, de todos, pois segundo Barroco: 

 O drama desta maioria, a quem o pão e o teto não são assegurados, 
encaminha para a precariedade de mediações significativas para que a 
aprendizagem escolar e não-escolar se efetive. Não é difícil imaginar 
as dificuldades que encontra para participar da vida escolar que 
deveria ser o essencial: a aquisição do conhecimento científico. 
Considerando a teoria de Vigotski (1997), pode-se dizer que o 
desenvolvimento da grande parcela de indivíduos não se movimenta 
como poderia, posto que a aprendizagem lhes é dificultada ou negada 
(BARROCO, 2007, p. 162). 
  

A partir de uma análise crítica, a escola denuncia a fragilidade das relações que 
se estabelecem no processo de desenvolvimento dos seus alunos, pois para muitos, a 
escola se transforma num espaço segregacionista e cruel, como denuncia Snyders:  

 [...] a alegria começa onde a escola termina. Alguns guardam rancor 
contra a escola, mas o pior talvez seja o fato de que a maioria dos 
alunos se resigna docemente à monotonia da escola, esperando que ela 
termine ao fim de cada dia, ao fim de cada ano, ao fim da juventude 
na expectativa de que ela os prepare para aquele famoso futuro cheio 
de promessas e ameaças [...] (SNYDERS, 1993, p.14). 
 

Diante deste quadro, pode-se afirmar que, em se tratando dos aspectos 
educacionais, estar na escola e não se apropriar do conhecimento constitui-se um 
processo de exclusão em sua forma mais dramática, pois matriculados os alunos 
permanecem na escola e dela saem sem se apropriar do que lhes é necessário para 
emancipar-se, pois segundo Libâneo: 

 A luta pela escola pública obrigatória e gratuita para toda a população 
tem sido bandeira constante entre os educadores brasileiros, 
sobressaindo temas sobre as funções sociais e pedagógicas como a 
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universalização do acesso e da permanência, o ensino e a educação 
com qualidade, o atendimento às diferenças sociais e culturais, a 
formação para a cidadania crítica. [...] Ressalte-se, também, a 
circulação de significados muito difusos do termo “qualidade de 
ensino”, seja por razões ideológicas, seja pelo próprio significado que 
o senso comum atribui ao termo dependendo do foco de análise 
pretendido: econômico, social, político, pedagógico, etc. (LIBÂNEO, 
2010, p. 1). 
 

Nesta perspectiva, é importante problematizar as ligações entre as proposições 
emanadas das políticas públicas para a educação inclusiva no viés da educação para 
todos, ressaltando que as ações praticadas dentro da escola não estão contribuindo para 
o aprimoramento dos processos regulares de escolarização, pois, em conformidade com 
Libâneo (2010, p.1), “tem-se observado nas últimas décadas contradições mal 
resolvidas entre quantidade e qualidade em relação ao direito à escola, entre aspectos 
pedagógicos e aspectos socioculturais, entre uma visão de escola assentada no 
conhecimento e outra nas suas missões sociais”, quando dentro desta afirmação somos 
conduzidas à análise do processo inclusão e exclusão como produtos de uma sociedade 
capitalista. 

 
Inclusão e exclusão como produção social 

Repensar a educação como direito de todos, para que de fato se torne inclusiva, 
se faz urgente, na medida em que se expandem e fortalecem concepções contraditórias, 
pois segundo Eidt e Tuleski (2007, p. 243) “aprende-se a pensar de forma fragmentada 
numa sociedade que dissocia, aliena e isola, mais do que une e relaciona”, e neste 
movimento, as concepções vão se formatando e sendo projetadas na escola e na 
sociedade, dificultando a compreensão dos fenômenos em suas múltiplas 
determinações. Neste sentido, Prieto propõe pensar que: 

Essa escola não tem, dessa maneira, conseguido se configurar como 
espaço educativo para significativo contingente de alunos, 
independentemente de apresentarem ou não necessidades 
denominadas como educacionais especiais. [...] No plano ético e 
político, a defesa de sua igualdade de direitos, com destaque para o 
direito à educação, parece constituir-se um consenso. As discordâncias 
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são anunciadas no plano da definição das propostas para sua 
concretização (PRIETO, 2006, p. 33). 
  

Neste alinhamento reflexivo, compreende-se que a cultura da exclusão 
educacional se fortalece e tem prevalecido dentro das escolas, pois o fracasso escolar se 
tornou justificável como sendo fruto das necessidades que foram mapeadas e 
localizadas no indivíduo. Segundo Machado: 

 Existem pessoas com distúrbios, existem lesões que prejudicam o 
processo ensino-aprendizagem, existe pobreza, existem problemas 
emocionais, familiares, pais alcoólatras, professores percebendo 
problemas individuais na criança. Existem crianças que merecem 
atendimento psicoterápico, pois estão sofrendo e paralisadas. Mas não 
é possível estabelecermos uma relação direta de causa e efeito entre as 
questões e a capacidade de aprender; os fenômenos são viabilizados 
nas relações, isto é, agimos diferentemente conforme as relações 
(MACHADO, 2000, p. 146). 
 

Obviamente deve-se retomar que, sem uma revisão profunda deste modelo de 
escola, não conseguiremos implantar um sistema educacional inclusivo, de qualidade 
para todos, pois em conformidade com Libâneo: 

 A escola que sobrou para os pobres transforma-se, cada vez que é 
caracterizada pelas suas missões assistencial e acolhedora (incluídas 
na expressão “educação inclusiva”), em uma caricatura de inclusão 
social. Ao substituir a escola destinada à formação cultural e científica 
pela escola do acolhimento social, ocorre o ocultamento da dimensão 
cultural e humana da educação, à medida que se dissolve a relação 
entre o direito das crianças e jovens de serem diferentes culturalmente 
e, ao mesmo tempo, semelhantes (iguais) em termos de dignidade e 
reconhecimento humano (LIBÂNEO, 2010, p.10). 
 

Considerando a abrangência do assunto, acredita-se que alguns questionamentos 
precisam ser colocados: O que caracteriza uma escola inclusiva? Em quais momentos 
ela se distancia ou se aproxima de uma escola para todos?  Sendo uma escola para 
todos, o termo “necessidades educacionais especiais” se destina ao aprimoramento das 
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ações pedagógicas voltadas a que categoria de alunos? Alunos com deficiência ou com 
dificuldades de aprendizagem?  

Ao afirmar que a escola inclusiva é a escola para todos, então nos depararemos 
com uma questão que ultrapassa o problema do acesso, direcionando-se às concepções e 
aos objetivos dessa escola, pois em conformidade com Barroco: 

 Professores, alunos e pais, adjetivados das mais diferentes maneiras 
(confusos, interessados, desmotivados, agressivos, coerentes, 
estudiosos, etc.), têm estabelecido relações interpessoais nada 
educativas, posto que não têm levado a um estado de  maior 
consciência a respeito de si mesmos e do mundo – algo fundamental 
ao se supor que os indivíduos se constroem paralelamente à 
construção que fazem do mundo, humanizando-o e a si próprios 
(BARROCO, 2007, p. 160). 
 

Nesta proposição, entende-se que a escola que se propõe à inclusão de todos 
encontra como desafios não só a necessidade de revisão de suas concepções e teorias do 
conhecimento, como também a necessidade de repensar a formação dos seus 
professores, pois segundo Gadotti (1985, p. 61) “os educadores foram reduzidos a 
meros executores de uma política traçada em gabinetes”. Portanto, quando se declara 
que inclusão é pertencimento, não se pode esquivar de problematizar a função social do 
professor e sua importância frente ao processo educativo, considerando sua capacidade 
de mediação pedagógica na perspectiva crítica e criadora. 

Na direção da busca pela totalidade do processo educativo, quando se mapeia os 
desafios frente às demandas advindas dos alunos que apresentam algum tipo de 
necessidade educacional especial, defende-se que, nós, os profissionais da escola, 
devemos direcionar nossas ações pedagógicas para o ato educativo em si, sem levar em 
conta exclusivamente os aspectos de deficiência ou os aspectos biológicos e 
psicológicos dos alunos considerados de baixo rendimento escolar. Portanto, entende-se 
e afirma-se aqui a capacidade intelectual e política do professor em analisar os 
problemas a partir da sua mediação pedagógica na perspectiva crítica e criadora.   

Sendo assim, sabe-se também que é a partir da elaboração do projeto político 
pedagógico que a escola deve debater e intensificar sua análise frente aos modos de 
ensinar e de aprender dos que estão envolvidos no percurso educativo, pois segundo 
Vigotski: 
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 Fica claro, portanto, que uma educação ideal só é possível com base 
em um ambiente social orientado de modo adequado e que os 
problemas essenciais da educação só podem ser resolvidos depois de 
solucionada a questão social em toda sua plenitude. Daí deriva 
também a conclusão de que o material humano possui uma infinita 
plasticidade se o meio social estiver organizado de forma correta. 
Tudo pode ser educado e reeducado no ser humano por meio da 
influência social correspondente. A própria personalidade não deve 
ser entendida como uma forma acabada, mas como uma forma 
dinâmica de interação que flui permanentemente entre o organismo e 
o meio (VIGOTSKI, 2003, p. 200). 
 

Em conformidade com o que está posto por Vigotski, entende-se a importância 
da escola para os alunos com ou sem deficiência, pois a transformação da sociedade 
pela transformação dos indivíduos é um dos produtos da atividade pedagógica. 
Compondo com essa análise, busca-se Barroco (2007, p.160), quando a mesma afirma 
que “certamente, o empenho da psicologia e da pedagogia, sob uma perspectiva crítica, 
é a luta para que a primeira forma de participação, de apropriação, fruição e usufruto 
seja acessível a todos”. 

Neste direcionamento, é preciso questionar as ações desencadeadas pelas 
políticas públicas de educação, de forma que se possa avançar na busca pela superação 
do que está instituído pelo sistema de classes, pois segundo Barroco: 

 A lógica da exclusão - que decorre e que, ao mesmo tempo, leva à 
dada conformação das relações sociais que imprimem determinados 
valores e práticas que fazem do homem um homem desse tempo – 
precisa, ainda, ser mais abordada e compreendida, subsidiando as 
propostas de intervenções pedagógicas voltadas para os interiores das 
salas de aula (BARROCO, 2007, p. 160). 
    

Portanto, a escola inclusiva que se defende aqui refere-se à escola onde o ensino 
regular é oferecido a todos indistintamente, sendo importante enfatizar que analisando o 
conceito de necessidades educacionais especiais nota-se uma evolução do conceito, que 
anteriormente se limitava ao viés da deficiência. Prieto colabora declarando que: 
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A educação inclusiva tem sido caracterizada como um “novo 
paradigma”, que se constitui pelo apreço à diversidade como condição 
a ser valorizada, pois é benéfica à escolarização de todas as pessoas, 
pelo respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem e pela proposição 
de outras práticas pedagógicas, o que exige ruptura com o instituído 
na sociedade e, consequentemente, nos sistemas de ensino (PRIETO, 
2006, p. 40). 
  

Nessa direção, sabe-se que a discussão em torno da “educação inclusiva” ganha 
corpo e se intensifica na medida em que por força da lei, os sistemas de ensino 
começam a matricular em suas redes alunos com deficiência. Mas e quanto à urgente 
necessidade de pensarmos o desenvolvimento dos alunos com dificuldades de 
aprendizagem? Ou por que não questionarmos a escola pública assentada na condição 
de qualidade para todos? Barroco enriquece este questionamento quando propõe pensar 
que: 

[...] é preciso falar dos avanços conquistados, mas também da 
exclusão gerada; da necessidade de bom atendimento escolar para 
todos, incluindo os indivíduos com deficiências; da necessidade da 
igualdade ser tratada com a igualdade e da desigualdade ser tratada 
como diferença, e das dificuldades que isso engendra (BARROCO, 
2007, p. 164). 
 

Objetivando contribuir para o avanço do debate, destacam-se os princípios 
colocados pela Declaração de Salamanca, quando a opção por este documento se dá por 
entender se tratar de uma diretriz que não nega as características individuais dos 
sujeitos, mas que, ultrapassando as amarras do sistema, se projeta para além das 
deficiências e das dificuldades de aprendizagem, permitindo-se problematizar a 
educação de qualidade na rede regular de ensino como direito de todos. 

Sendo o Brasil um dos signatários da Declaração de Salamanca, este texto 
embasa-se nas discussões a partir do seu teor, por tratar-se de um documento pautado 
nos princípios da equidade, quando em junho de 1994 é redigida manifestando o direito 
de todas as pessoas à educação e afirmando que a diferença é própria da humanidade, 
não podendo ser fator de discriminação. Dessa forma, entende-se que a Declaração de 
Salamanca manifesta integralmente a importância da construção de um espaço escolar 
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verdadeiramente democrático, propondo pensar as diferenças como atributo natural dos 
sujeitos.  

Nesse alinhamento reflexivo, é válido destacar a contribuição de tal declaração, 
uma vez que a mesma, no corpo da sua redação, propõe pensar a necessidade da 
construção de uma cultura educacional que inclua todos os sujeitos que se apresentam à 
escola, não deixando de mencionar os alunos com deficiência e com dificuldades de 
aprendizagem, afirmando que: 

 [...] a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a todas 
as crianças e jovens cujas carências se relacionam com deficiências ou 
dificuldades escolares. Muitas crianças apresentam dificuldades 
escolares e, consequentemente, têm necessidades educativas especiais 
em determinado momento da sua escolaridade. As escolas terão de 
encontrar formas de educar com sucesso estas crianças, incluindo 
aquelas que apresentam incapacidades graves [...] (UNESCO, 1994, p. 
6). 
 

Aqui vale retomar o grande desafio colocado à escola, pois como já afirmado 
anteriormente, muito tem se discutido sobre a escola inclusiva como sendo aquela que 
matricula alunos com deficiência na sala regular de ensino. No entanto, na busca por 
analisar o papel do Estado diante dos sujeitos que se apresentam a ela, se faz necessário 
problematizar não somente a inclusão educacional do aluno com deficiência, mas 
também a inclusão de todos os alunos, independente de suas características, como 
proposto pela Declaração de Salamanca e reafirmado por Garcez:  

 Esse documento indica que os governos locais devem estabelecer com 
maior prioridade, tanto política como financeira, o aprimoramento dos 
sistemas de ensino para se tornarem aptos a incluírem todas as 
crianças. Essa é a referência mais concreta da mudança de paradigma 
de integração para inclusão, pois propõe uma mudança social para que 
seja possível lidar com toda diversidade humana, e não uma adaptação 
do indivíduo ao padrão considerado de normalidade. Por esse motivo, 
a Declaração de Salamanca pode ser considerada um divisor de águas 
como perspectiva de acesso à educação elaborada para um grupo que, 
historicamente, tem sido excluído, pois caminha no sentido oposto ao 
da classificação e patologização do indivíduo, privilegiando uma 
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leitura da deficiência como diferença, e dessa como inerente à 
condição humana (GARCEZ, 2004, p. 44-45). 
 

Como cita a autora, trata-se da necessidade de uma análise do sistema como um 
todo e, novamente, as mesmas leis que se colocam na direção de garantia aos direitos 
destes sujeitos nos remetem a questionar seu cumprimento e problematizar a práxis 
educativa frente a este contexto promovido pelas políticas públicas do Estado, quando 
as condições precárias de formação e de trabalho do professor conduzem ao exercício 
de uma prática alienada, como coloca Heller: 

 A tradição não é sempre a fonte da ultrageneralização, que pode se 
basear também na experiência pessoal; e a atitude que se contrapõe ao 
sistema estereotipado tradicional pode conter ultrageneralizações 
análogas à do próprio sistema ao qual se opõe. A ultrageneralização é 
inevitável na vida cotidiana. [...] Mas o grau de ultrageneralização 
nem sempre é o mesmo. A rigidez das formas de pensamento e 
comportamento cotidianos é apenas relativa, ou seja, pode se 
modificar lentamente na atividade permanente, e, com efeito, 
geralmente se modifica (HELLER, 1985, p. 44). 
 

A práxis do professor é aqui colocada em destaque, pois, na busca por 
superação, sabe-se que as estruturas do ensino público e o exercício pedagógico têm que 
ser problematizados na sua totalidade, acenando os entraves da própria organização das 
políticas de Estado que se colocam na contramão deste processo. 

Não se trata, portanto, de defender a escola especial ou a escola inclusiva, mas 
de promover reflexões sobre as crescentes demandas educacionais da escola regular que 
deve ser de qualidade para todos, quando a Declaração de Salamanca (1994, p. 7) 
coloca que “os sistemas de educação devem ser planejados e os programas educativos 
implementados tendo em vista a vasta diversidade destas características e 
necessidades”. 

Quando nos propomos a pensar uma escola de qualidade para todos, buscamos 
elementos que nos ajudem a pensar as amarras que se constituíram fortalecendo o 
caminho inverso, na tentativa de desconstrução dos mesmos. Então nos deparamos com 
dados da década de 1970, quando houve um crescimento exponencial do número de 
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alunos em atendimento segregado, com a criação de escolas especiais e de classes 
especiais em escolas regulares em todo o território nacional. 

Embora estas salas especiais tenham sido inicialmente concebidas como 
estratégicas para receberem apenas alunos com deficiência intelectual, passaram a 
receber também grande número de alunos que apresentavam dificuldades de 
aprendizagem e/ou problemas de comportamento, como indica Batista: 

 O caráter elitista, meritocrático, homogeneizador e competitivo das 
escolas oprime o professor e o reduz a uma situação de isolamento e 
impotência, principalmente frente aos seus alunos com deficiência 
mental [...]. Diante disso, a saída encontrada pela maioria desses 
professores é desvencilhar-se desses alunos que não acompanham as 
turmas, encaminhando-os para qualquer outro lugar que supostamente 
entenda como ensiná-los. O número de alunos categorizados como 
deficientes mentais foi ampliado enormemente, abrangendo todos 
aqueles que não demonstravam bom aproveitamento escolar e com 
dificuldades de seguir as normas disciplinares da escola (BATISTA, 
2007, p. 12). 
 

Estes passaram então a fazer parte do grupo de alunos público-alvo da educação 
especial, que dentro das escolas regulares eram mantidos separados dos demais; 
segregação justificada pelas suas inabilidades educacionais, como aponta Batista: 

 Entendia-se que estes alunos necessitavam de condições escolares 
especiais, o que incluía currículos e ensino adaptados, número menor 
de alunos por sala, professores especializados e outras condições 
particulares de organização pedagógica do processo educacional. 
Assim sendo, dada a essa composição específica, a escola especial 
sempre enfrentou o impossível: substituir adequadamente o 
compromisso da escola comum (BATISTA, 2007, p. 8). 
 

Problematiza-se, portanto, o formato de uma escola que se estruturou no sentido 
contrário ao que propõe a Declaração de Salamanca, pois mesmo sendo acessada por 
todos, a escola pública, reproduzindo os interesses do capital, caminhou na contramão 
do que vem a ser de fato uma escola inclusiva, quando: 
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O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os 
alunos aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente 
das dificuldades e das diferenças que apresentem. Estas escolas devem 
reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, 
adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a 
garantir um bom nível de educação para todos, através de currículos 
adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias 
pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação com as 
respectivas comunidades. É preciso, portanto, um conjunto de apoios e 
de serviços para satisfazer o conjunto de necessidades especiais dentro 
da escola (UNESCO, 1994, p. 11-12). 
 

Compondo com o declarado, ressalta-se a importância da valorização dos 
aspectos que marcam a diversidade humana. Diversidade essa que também nos indica 
haver diferentes modos de aprender e, certamente, diferentes modos de ensinar. Nesse 
sentido, este texto se propõe a problematizar o cumprimento dos direitos plenos à 
educação de todos os sujeitos indistintamente, objetivando assim apontar caminhos que 
contribuam para a superação do que está instituído, pois se compreende que o processo 
de inclusão educacional vem mascarando uma realidade caótica das nossas escolas, 
sendo a exclusão daqueles que fracassam diante do sistema. 

 
Algumas considerações 

Entendendo o homem como sujeito histórico, sabe-se que a escola não se explica 
por si mesma e sim pela relação política que estabelece com a sociedade. 

Sendo assim, conhecedores da situação de miséria na qual se encontram muitos 
alunos da escola pública, o que se propõe a partir das questões apresentadas é o 
aprofundamento do debate coletivo na busca por reflexões sobre o fato de que a escola 
precisa estar articulada com espaços e tempos que venham atender às necessidades 
básicas de aprendizagem de todos, tomando como eixo central da sua ação, o 
desenvolvimento humano.  

Nessa perspectiva, a escola necessita se tornar um espaço de ações 
socioeducativas mais amplas, objetivando o atendimento das diferenças individuais e 
sociais na condução da inclusão social. Aqui cabe outra reflexão, pois tal necessidade se 
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manifesta corroborando com o alargamento das percepções frente ao título proposto 
para este texto, no qual se questiona: Educação Inclusiva ou Educação para Todos? 

Esse questionamento se dá propositivamente, pois se entende que o exercício de 
uma educação para todos só se faz coletivamente, quando os profissionais da educação 
buscam entender que é possível valorizar e atender às diferenças se propondo ao 
exercício pedagógico que compreenda que a aprendizagem é heterogênea e destoante. 
Exercício pedagógico que, devidamente respaldado pela política pública educacional, 
não se fragilize diante do outro, do diferente, mas que busque na coletividade 
compreender a realidade da educação na sua historicidade, nas suas múltiplas 
determinações, com o objetivo de superação das condições atuais existentes. 

Sendo assim, entende-se que o exercício da coletividade é favorecedor de 
encaminhamentos que visam à superação do que está instituído na escola, pois em 
conformidade com Bernardes: 

 É por meio do trabalho coletivo na escola, do processo de estudo 
compartilhado, da luta de classe e da representatividade dos interesses 
educacionais na sociedade letrada que o educador assume níveis cada 
vez mais claros e mais desenvolvidos da consciência sobre o seu lugar 
social como representante de uma classe de trabalhadores que detém a 
possibilidade de transformação da sociedade por meio do 
desenvolvimento da consciência dos indivíduos com que se relaciona 
no seu contexto de trabalho – a consciência dos estudantes 
(BERNARDES, 2009, p. 241). 
 

Portanto, compreende-se que é na dinâmica do trabalho e do estudo coletivo que 
as equipes das escolas poderão avançar no processo de conscientização acerca de suas 
funções e dos reais limites e possibilidades de superação frente à demanda apresentada 
pelos alunos, sejam eles com ou sem deficiência. 

Nesse alinhamento, indica-se a necessidade da adoção de um aporte teórico que 
pressuponha o sujeito na sua dimensão histórico e cultural, que aponte para uma 
compreensão de homem que se faz por meio de suas necessidades. Portanto, em 
conformidade com as reflexões apresentadas neste texto, aponta-se a psicologia 
histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica enquanto referenciais que vêm 
indicando caminhos que desvelam a realidade escolar, ao propor a análise da mesma 
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para além do cotidiano historicamente instituído, possibilitando assim a apreensão da 
essência dos fenômenos que se apresentam à escola na sua totalidade.  
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