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RESUMO:

A inclusão dos alunos diferentes, as Leis que asseguram a acessibilidade, inclusão escolar dos alunos
diferentes baseia-se em que a inclusão é única e é coligada da seguinte forma: família, escola e sociedade.
Esta pesquisa qualitativa do tipo bibliográfica buscou através de autores como: Perrenoud, 2000, Morgado,
2003, Carvalho, 1993, Mantoan, 2004. A analisar a educação inclusiva é um dos objetivos deste artigo como
também ajustar uma reflexão sobre a inclusão, esta temática verificamos que as práticas não refletem o que
é afirmado na legislação não por má compreensão, mas por uma dificuldade de conhecimento em choque de
teoria e realidade e também é prestar a educação para a diferença é harmonizar a convivência de diferentes
grupos; temos como objetivo refletir sobre o que seja utopia, realidade e ilusão na educação escolar. Originar
a inclusão escolar das pessoas diferentes, considerando as distinções as diferenças, para que possa
proporcionar todos os alunos acesso aos bens intelectuais, materiais, espirituais e naturais.

PALAVRAS-CHAVES: Inclusão, ilusão alunos diferentes, realidade.

ABSTRACT:

inclusion of different students, the Laws that ensure accessibility, inclusion of pupils based on different
inclusion is unique and is related as follows: family, school and society. This type of qualitative research
literature sought by authors such as: Perrenoud, 2000, Morgado, 2003, Carvalho, 1993, Mantoan, 2004.
Analyzing inclusive education is one of the aims of this paper as well as a reflection on the inclusion, we find
that this issue practices do not reflect what is stated in the law by not misunderstanding, but a difficulty of
knowledge and theory in shock reality and also provide education for the difference is to harmonize the
coexistence of different groups, we aim to reflect on what is utopia, reality and illusion in education.
Originating school inclusion of different people, the distinctions considering the differences, so you can give all
students access to intellectual property, material, spiritual and natural.
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Segundo a LDBEN 9394/96, a Educação Especial se define como uma modalidade de educação escolar que
representa as etapas e níveis de ensino. Esse conceito configura desvinculamos e diferenciarmos a educação
especial de escola especial. Garante, retratar a educação especial como uma ferramenta construtora de
benefícios didáticos- pedagógicos a todos os alunos que são assistidos pelas políticas inclusivas.

Devemos afirmar que se deve sugerir alternativas inclusivas para a educação e não exclusivamente para a
escola. Assim, os espaços escolares se integram ao sistema educacional efetivando-se nas relações de ensino
e aprendizagem, a partir de diferentes métodos, todos estruturados dentro das leis de ensino do país.

Desse modo, a inclusão escolar está relacionada aos debates sociais e políticos vinculados na atualidade numa
ideologia de acolher e dar conta das crianças que não se adaptavam aos conceitos normais de aprendizagem
e estruturas da escola comum, promovendo a rotulação de crianças não escolarizadas. É a partir desse
panorama que as deficiências foram organizadas e estruturadas dentro e fora do mundo escolar.

Essa seria uma maneira da escola não se submeter as atribuições e responsabilidades relacionadas às
dificuldades dos educandos limitando-se a encaminhá-los para atendimentos especializados?

O questionamento aqui destacado é configurado na perspectiva de que a escola historicamente é inclusiva e
atende a todos, ou exclusiva, atendendo os alunos classificados como normais?

Nessa perspectiva, os debates para a inclusão escolar seria a consideração do contexto em que se pretende
uma sociedade inclusiva.

Assim, podemos gerir a ideia de que a escola é mais um equipamento de enquadramento socioeconômico,
não sendo construída para ser inclusiva, mas para ser ferramenta de selecionamento de capacitação dos
intitulados enquanto adequados a uma vida uma boa conduta social.

Os espaços escolares em sua amplitude, possuem conhecimento da legitimidade em relação da inclusão de
pessoas com deficiência e das garantias de vagas para estas. Geralmente os gestores da escola, bem como a
equipe pedagógica respeitam e garantem a entrada destes educandos, demostrando simpatia e apoio à
política de inclusão, porém abordam alguns obstáculos para a permanência a exemplo da falta de apoio
didático-pedagógico dos órgãos responsáveis pela manutenção, legalização, funcionamento, e reconhecimento
da Educação Especial.

Frequentemente, observa-se nas escolas, citação os alunos com deficiência como “os alunos deficientes ou da
inclusão”, o que representa uma rotulação diante os demais alunos.

Outro ponto fraco se refere aos critérios utilizados na seleção e encaminhamento dos alunos com deficiências,
ressaltando que algumas crianças não possuem condições de frequentar a escola regular comum e, em alguns
casos, nem a escola especial.

Incluir pessoas com necessidades educacionais especiais na escola regular representa uma enorme reforma
no sistema educacional que implica modificar o currículo, a didática, afim de facilitar a inserção de todas as
pessoas.

Ao construirmos esse estudo, e abordarmos a inclusão, pensamos também na necessidade de fazer reflexões
acerca da educação especial, pois trata-se do alicerce que permeia toda educação das pessoas deficientes,
assim fazemos uma tríade escola-inclusão-educação especial. Temos como objetivo a inclusão, mas para isso
acontecer é necessário formamos uma sociedade voltada ao respeito a diversidade intelectual, física e
biológica de cada um, formando assim um mundo junto, onde todos são iguais e diferentes, únicos e
coletivos. Assim, podemos construímos escolas em espaços inclusivos e de qualidade, que valorizem as
diferenças sociais, culturais, fiscais e emocionais e atendam às necessidades educacionais de cada aluno.
Neste sentido, são apresentadas reflexões críticas sobre os referenciais que fundamentaram a educação
especial na perspectiva da inclusão, a partir da evolução da concepção sob o novo paradigma no contexto da
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educação inclusiva.

A compreensão da educação como um direito de todos e do processo de inclusão educacional numa
perspectiva coletiva da comunidade escolar reforça a necessidade da construção de escolas inclusivas que
contam com redes de apoio a inclusão.

Mesmo assim nos questionamos se a inclusão escolar é utopia, realidade ou ilusão?
Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (L.D.B.), no seu artigo 585, a educação especial conta que deve
ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educando diferente, por isso que nossa
pesquisa deu-se na área escolar por ocorrer à inclusão e também porque é na escola que formão profissional
para incluirmos no mundo.

A escolha desse tema surgiu a partir de encontramos com essa realidade – inclusão – trazemos para que os
profissionais em todas as áreas para que possam utilizá-los no processo de inclusão. Pois não queremos a
integração, mas a inclusão com um propósito de unirmos e combatermos essa realidade. De acordo com as
Políticas Públicas tem motivado as escolas a incluírem os diferentes em sala de aula, mas existem problemas,
como: despreparo de professores, os alunos diferentes, alguns não aceitam o que são, e os próprios alunos
ditos normais que olham de forma diferente. A meta da educação é que todos tenham acesso ao
conhecimento, para isso acontecer é necessário que educação escolar forme leitores, formes profissionais
para o mercado de trabalho, formem pessoas que excessam o papel de cidadão. Mas para isso acontecer
faz-se necessário que a igualdade seja o melhor objetivo.

Protagonizando que as Universidades e Faculdades estão formando milhares de professores, mas estão
contribuindo para a inclusão ou realmente esta contribuindo para utopia?
São questionamento que enfrentamos, pois por exemplo na Lei 10.436 exige que nos cursos de
fonoaudiologia e pedagogia tenham a disciplina Libras, também no Decreto 5.626 relata que Libras é uma
disciplina optativa, sabemos que a Libras é a segunda língua do Brasil. Esta reflexão encaixa em qual
definição utopia, realidade ou ilusão?

1. A INCLUSÃO E A LEGISLAÇÃO E PESSOAS DIFERENTES QUEM SÃO?

No mundo é discutido o tema a inclusão, não só no Brasil, a Assembléia Geral da Organização das Nações tais
como a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), Declaração de Jomtien (1990), Programa
de Ação da Conferencia Mundial sobre Direitos Humanos de Viena (1993), Declaração de Salamanca (1994) e
a Convenção da Guatemala (1999).

Em 1993 a Declaração de Viena situou que o direito à igualdade ficasse nivelado ao direito à diferença,
imprescindível para o reconhecimento da pluralidade de sujeitos diferentes com iguais classes, e de suas
especificidades como parte integrante da plataforma universal dos Direitos Humanos.

A Constituição Federal do Brasil de 1988, artigo 205 “a educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Retirado da (p. 19)”
afirma que a educação é direito de todos e dever do estado e da família.

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB, nª 9.394/1996), afirmou que os planejamentos de
ensino deverão assegurar, principalmente, professores especializados ou devidamente capacitados, que
possam atuar com qualquer pessoa na sala de aula. Presume também que a educação seja a mais integrada
possível, propondo a inclusão dos alunos diferentes na escola do ensino regular.

Os adolescentes diferentes - com paralisia, faltam ou amputação de algum membro, ou com deficiência
mental - têm mais possibilidade de estar fora da escola do que os adolescentes sem ditos normais. Segundo
MANTOAN (2004, p. 38) “na concepção inclusiva e na Lei, esse atendimento especializado deve estar
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disponível em todos os níveis de ensino, de preferência na rede regular, desde a educação infantil até a
universidade”.

É preciso se integrar na luta pela extensão e qualificação da escola pública, única
forma para se encaminhar, de fato, o problema do acesso ao conhecimento daquela
parcela da população que, em razão de uma política que, embora sustentada por um
discurso democratizante, tem concretamente obstaculizado esse acesso aos
membros das camadas populares, quer sejam eles normais ou excepcionais (BUENO,
1993, p.141).

1. 2. PARCERIAS SÃO FUNDAMENTAIS

Apesar de que as leis garantam o direito dos alunos com deficiência à educação, sabemos existem crianças e
adolescentes que estão fora da escola, ou seja, o Brasil só vai conseguir que todas as crianças serem
incluídas nas escolas quando a educação for de fato inclusiva e a escola for realmente de qualidade para
todos.

[...] temos que reverter a situação da maioria de nossas escolas, as quais atribuem
aos alunos as deficiências que são do próprio ensino ministrado por elas [...]
Estamos habituados a repassar nossos problemas para outros colegas, os
“especializados,”e, assim, não recai sobre nossos ombros o peso de nossas
limitações profissionais. MANTOAN (2004, p. 28)

Para enfatizar este tema dizemos que as características mais atraentes da Educação Inclusiva é que ela deve
envolver também as famílias e a comunidade. Essa rede de parceiros ( Universidades, organizações não
governamentais, escolas SENAI, A PAEs, centros de reabilitação, entidades de pessoas com deficiência,
associações de bairro, associações comerciais locais etc.) que inclui a participação da família, será básico para
a escola conseguir os recursos humanos e materiais de que precisa para oferecer a melhor educação.

Formação de redes de conhecimento e de significações em contraposição a currículos
apenas conteúdistas, a verdades prontas e acabadas. Listadas em programa
escolares seriados;

Integração de saberes decorrente da transversalidade curricular e que se contrapõe
ao consumo passivo de informações e de conhecimento sem sentido.

Descoberta, inventividade e autonomia do sujeito na conquista do conhecimento;

Ambientes polissêmicos, favorecidos por temas de estudo que partem da realidade,
da identidade social e cultural dos alunos, contra a ênfase no primado de enunciado
da prática social e contra a ênfase no conhecimento pelo conhecimento. (GALLO,
1999, p. 17-43).

1. 3. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA?
QUEM SÃO?

Quando refletimos em quem são as pessoas com deficiência, prontamente pensamos naquilo que as tornam
diferentes das outras, isto é, obviamente, a própria deficiência. É, portanto, a partir do conceito que a
deficiência tem para nós que vamos nos posicionar frente às pessoas com deficiência.

Podemos pensar diferente se considerar a deficiência como um atributo como outra qualquer e considerar que
as dificuldades que ela enfrenta são os resultados do ambiente despreparado para recebê-la. Se você avaliar
a deficiência como uma desgraça, provavelmente sentira pena de uma pessoa com deficiência. Se houver um
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elevador ou uma rampa, ela vai estar em pé de igualdade com as outras pessoas, verdade?
A tecnologia moderna é uma prova de que isto é verdade.

2. A CONCRETIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Matricular simplesmente uma criança com deficiência sem dúvida, é um passo importante na direção certa,
mas isso não é Educação Inclusiva. Mesmo que algumas pessoas com deficiência tenham condições de
freqüentar a escola tal como ela é hoje, e possam ter o mesmo aproveitamento da maioria das crianças,
ainda assim, isso não é praticar Educação Inclusiva. Com ela pressupõe que TODAS as crianças tenham a
mesma oportunidade de acesso, de conservação e de aplicação na escola, independentemente de qualquer
característica peculiar que apresentem ou não.

“frente às possibilidades no texto da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional e
dos demais dispositivos legais, faz-se necessário redimensionar o atendimento às
pessoas com necessidades educacionais especiais, assegurando o acesso, ingresso,
permanência e sucesso escolar, bem como sua terminalidade acadêmica”. (PARANÁ,
2000, p.09).

Faz-se necessário que todos os diferentes tenham o apoio que carecem para a inclusão acontecer, ou seja,
acesso físico, equipamentos para locomoção, comunicação (tecnologia assistida) ou outros tipos de suporte.
Mas, o mais formidável de tudo, é que a Educação Inclusiva pressupõe que o professor, a família e toda a
comunidade escolar estejam convictos de que: o objetivo da Educação Inclusiva é garantir que todos os
alunos com ou sem deficiência participem de todas as atividades na escola e na comunidade; Cada aluno é
diferente - essa diferença é respeitada numa classe inclusiva - no que se refere ao estilo e ao ritmo da
aprendizagem; Compreender que os alunos como pessoas que apresentam desafios à capacidade dos
professores e das escolas para oferecer uma educação para todos, respeitando a necessidade de cada um,
com isso todos os alunos diferentes não são problemas; Como um todo, o fracasso escolar é um fracasso não
só da escola, da comunidade e da família, mas sim de todos que não conseguem atender as necessidades dos
alunos; Penúltima convicção é que todos os alunos se favorecem de um ensino de qualidade e que a Escola
Inclusiva apresenta respostas adequadas correspondente às necessidades dos alunos que apresentam
desafios específicos;

Na última convicção é que a Escola Inclusiva ajuda o professor a desenvolver competências e habilidades
traçando estratégias educativas adequadas às necessidades de cada aluno, por isso os professores não
precisam de receitas prontas, contudo os bons professores respeitam a potencialidade dos alunos especiais e
que os professores sejam facilitadores da aprendizagem dos alunos, com a ajuda de outros profissionais
(professores especializados em alunos com deficiência, pedagogos, psicólogos e intérpretes da língua de
sinais).

A questão da deficiência ou a emergência da educação especial, só será compreendida se inserida no amplo
aspecto do processo histórico de como os homens, foram atendendo as suas necessidades básicas, por isso a
“questão da deficiência ou a emergência da educação especial, só será compreendida se inserida no amplo
espectro do processo histórico de como os homens foram atendendo as suas necessidades básicas e, por
decorrência, como foram construindo a sua existência” (BIANCHETTI, p.02). Todos os deficientes já estão
dentro da sociedade por que precisam ser incluídos?
Às vezes é discutido este tema “inclusão”, mas parece que denota o estimulo a inclusão dos diferentes, como
foi dito os diferentes nunca fez parte da sociedade, só surgiu a idéia dos diferentes serem cidadãos no
momento da inclusão.

Segundo a Constituição Federal de 1988 (p. 19), diz no art.5º que “todos são iguais perante a lei (..)”. Desde
a antiguidade os deficientes foram rotulados como escória, seres demoníacos ou loucos, mas ao tempo essa
visão foi se extinguindo, proporcionando a inserção e liberdade dos diferentes. Dessa forma, é adequado
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refletir-se a conceitos básicos da evolução histórica do processo de Educação Inclusiva. Os acontecimentos
que marcaram o desenvolvimento as políticas nacionais inclusivas, observando a legislação vigente e as
determinações do MEC. Estão unidas com as leis próprias edificaram o esqueleto legal para embasar o
comparativo entre a realidade e a ilusão. “Ora, a educação é inerente à sociedade humana, originando se do
mesmo processo que deu origem ao homem. Desde que o homem é homem ele vive em sociedade e se
desenvolve pela mediação da educação.” (SAVIANI, 1998, p.01). Com isso a educação é um tema que
abrange diversas vertentes, pois a educação inclusiva é o tema de maior ênfase neste inicio do século XXI. As
duas últimas décadas deste século foram marcadas por conquistaram o reconhecimento do direito das
pessoas com deficiência á plena participação sociais.

Neste contexto de transformação e de reconhecimento da pluralidade escolar, assim a diversidade, torna-se
conclusivo a participação de deficientes nos espaços e processos comuns de ensino/aprendizagem realizados
na escola. Esta informação está na legislação e nas políticas educacionais em vigor.

A educação inclusiva é um direito humano, já que protege que não se pode segregar a nenhuma pessoa como
conseqüência de sua deficiência - dificuldade de aprendizagem, gênero ou mesmo se esta pertencer a uma
minoria étnica ou sua opção sexual. É uma atitude que representa um sistema de valores e de crenças, não
uma ação simplesmente, mas sim um conjunto de ações.

“[...] é o meio mais efetivo de combater as atitudes discriminatórias, criando
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando a
educação para todos, além disso proporciona uma educação eficaz para a maioria
das crianças, melhora a eficácia e, por fim, a relação custo-efetividade de todo o
sistema educativo” (UNESCO, Declaração de Salamanca 1994, XI).

O conhecimento sob a inclusão envolve duas importâncias básicas: a de comunidade e a de participação. As
duas caracterizam-se por sua dependência com os processos de inclusão e o caráter de processo atribuído a
ela. Por conseguinte, a educação inclusiva se propõe a acrescer a participação de todos os alunos no currículo
escolar e a diminuição da exclusão escolar e social, o que pode ser comprovado.

3. UTOPIA, REALIDADES OU ILUSÃO: INCLUSÃO ESCOLAR?

Somos todos iguais ou somos todos diferentes?
Queremos ser iguais ou queremos ser diferentes?
Houve um tempo em que a resposta se abrigava, segura de si, no primeiro termo da
disjuntiva. Já faz um quarto de século, porém, que a resposta se deslocou. [...]
passamos a nos ver envoltos numa atmosfera cultural e ideológica inteiramente
nova, na qual parece generalizar-se em ritmo acelerado e perturbador a consciência
de que nós, humanos, somos diferentes de fato, porquanto temos cores diferentes
na pele e nos olhos, temos sexo e gênero diferentes além de preferências sexuais
diferentes, somos diferentes na origem familiar e regional, nas tradições e nas
lealdades, temos deuses diferentes, diferentes hábitos e gostos, diferentes estilos ou
falta de estilo; em suma, somos portadores de pertenças culturais diferentes. Mas
somos também diferentes de direito. É o chamado “direito à diferença”, o direito à
diferença cultural, o direito de ser, sendo diferente... (PIERUCCI, 1999, p. 7).

3. 1. O ASPECTO DA UTOPIA.

Qual o significado da palavra Utopia?
Procuramos o significado da palavra utopia, encontramos diversa consideração, mas o mais comum é a idéia
de desenvolvimento ideal, imaginária, fantástica. Com base no entendimento da utopia divulgado, e através
de diferentes meditações, almejamos poder confirmar que é possível modificar em realidade a utopia de uma
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escola inclusiva, onde todos possam interatuar e edificar seus modelos através de suas próprias habilidades e
competências.

Conceitua-se a Inclusão Social como o processo pelo qual a sociedade se adapta para
poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais
e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. A
inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda
excluídas e a sociedade buscam, em parcerias, equacionar problemas, decidir sobre
soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos. (SASSAKI, 1997,
p.3)

É simples abrangermos a idéia errônea de uma difícil união entre aspecto físico e atuação escolar, como um
aluno com jeito diferente de andar ou de se comunicar, uma maneira menos comum de gesticular pudessem,
serem proporcionados e sendo protagonista de impossibilidade de aprendizagem.

Na Educação Inclusiva é Q que todo o corpo docente como também funcionários e outros da escola reelabore
suas posturas de visões pedagógicas, que tem por base o aluno ideal, proposta essa inaceitável nos tempos
atuais. Ressignificar sua visão de prática pedagógica, focalizando que à oferta de educação de qualidade para
todos. O foco seria em sim de oferecer igualdade de chances a todo o cidadão respeitando suas diferenças
individuais e promovendo a cidadania consciente, onde as escolas deveriam compreender que é preciso
primeiro acolher e a partir daí buscar a superação dos desafios e assim transformar a realidade.

A camada mais pobre da população vítimas de agressões, humilhações e de diversas formas de exclusões,
pela decência e pelas cobranças naturais da condição humana vem conseguindo benefícios com a liberdade e
igualdade defendidos pelos filósofos. Esta utopia estava bem patente: liberdade, igualdade e fraternidade.
Acredita-se que os valores humanos fundamentais iriam determinar os rumos da humanidade. Sob essa
inspiração ocorreram as revoluções, apoiadas pelas massas populares, iludidas pela utopia que, dessas
revoluções, surgiria à eliminação dos privilégios dando lugar a uma sociedade de pessoas livres e iguais.

Como diz STAINBACK e STAINBACK:

O ensino inclusivo é a prática da inclusão de todos – independentemente de seu
talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural – em escolas e salas de aula
provedoras, onde todas as necessidades dos alunos são satisfeitas [...] Educando
todos os alunos juntos, as pessoas com deficiências têm oportunidade de preparar-se
para a vida na comunidade, os professores melhoram suas habilidades profissionais,
a sociedade toma a decisão consciente de funcionar de acordo com o valor social da
igualdade para todas as pessoas, com os conseqüentes resultados de melhoria da
paz social. (1999, p. 21)

A desigualdade é justa se todos forem livres, será que isso é verdade?
Como sabemos a igualdade de direitos e de oportunidades foi progressivamente posta de parte. Não se
refletiu que nada constituir o direito a ser livre para quem, nascido na pobreza e sem ter acesso à educação,
aos cuidados de saúde e a tudo o mais que a pessoa humana necessita para viver com o mínimo de
dignidade, não tem verdadeiramente, o poder de ser livre.

Com a integração mostra que todos os alunos sejam mais cooperativos, pois para Mantoan (2003), a
cooperação empurra os laços entre os educando, harmonizando interações que transportam aqueles que têm
menos habilidade e aprendam a conviver com as diferenças. Isso demonstra que a turma esta em percepção
e reconheça as habilidades, diferenças e dificuldades específicas de cada um. Por isso, os professores
necessitam repensar planejamento pedagógico Podemos citar que as experiências de reformas educacionais
que se processam, podem modificar as trajetórias de derrotas para fatos de conquistas. Pois querer ensinar e
conseguir fazê-lo com todo o mundo é uma utopia na modernidade.
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[...] o modelo educativo [proposto pelo BM] subjacente à “melhoria da qualidade de
educação”, do modo como foi apresentado e vem se desenvolvendo, ao invés de
contribuir para a mudança no sentido proposto − melhorar a qualidade e a eficiência
da educação e, de maneira específica, os aprendizados escolares na escola pública e
entre os setores sociais menos favorecidos −, está em boa medida reforçando as
tendências predominantes no sistema escolar e na ideologia que o sustenta, ou seja,
as condições objetivas e subjetivas que contribuem para produzir ineficiência, má
qualidade e desigualdade no sistema escolar (TORRES, 2007, p. 127).

Buscando realizá-lo naquilo que a nossa modernidade, basicamente, ensartou uma espécie de “releitura” da
noção do direito à educação, pois como direito social e escolar no país, a educação tem-se desconstituído nas
práticas escolar que parecem fazer da lei um estatuto inóxio do ponto de vista dos domínios excluídos da
sociedade. Inflijo, portanto, sem rescindir da compreensão da importância das garantias legais e da armadura
constitucional que arquitetam suas probabilidades de realização, compreender o direito enquanto prática
escolar articulada à dinâmica sócia.

É importante ressaltar que a inclusão pode ser possível e desejável, entretanto, isto é, uma decisão pessoal
que cabe somente às famílias. Não ter medo e vergonha, buscar ajuda e cooperação para a construção de
uma prática pedagógica escolar melhor para todos os alunos e é nesta perspectiva, deixando de ser uma
utopia, que se potencializa um movimento de transformação da realidade para se conseguir reverter o
percurso de exclusão de crianças, jovens e adultos deficientes.

3. 2. OS ASPECTOS: A REALIDADE OU ILUSÃO

Questionamentos e queixas ou até mesmo com expectativas de que possua “saídas mágicas”, de aplicação
imediata causando certa decepção e frustração, pois acarretam em resistências dos professores e direções,
pois isso acontece com freqüência. Com isso o professor se sente desvalorizado e fora do processo por
considerar estes alunos como doentes, concluindo que não pode fazer nada por ele, pois ele precisa de
tratamento especializado da clínica.

Parece que o professor esqueceu-se do seu papel, porém não se consideram o momento do professor, sua
formação, as condições da própria escola em receber esses alunos, que entram nas escolas e eles continuam
excluídos de todo o processo de ensino-aprendizagem e social, causando frustração e fracassos, dificultando
assim a proposta de inclusão. Em outro lado os professores julgam-se ignorantes de dar conta desta
demanda, despreparados e impotentes frente a essa realidade que é agravada pela falta de material
adequado, de apoio administrativo e recursos financeiros.

“A educação é um processo, portanto é o decorrer de um fenômeno (a formação do
homem) no tempo, ou seja, é um fato histórico. Todavia, é histórico em duplo
sentido: primeiro, no sentido de que representa a própria história individual de cada
ser humano; segundo, no sentido de que está vinculada ã fase vivida pela
comunidade em sua contínua evolução. Sendo um processo, desde logo se vê que
não pode ser racionalmente interpretada com os instrumentos da lógica formal, mas
somente com as categorias da lógica dialética. (PINTO, Álvaro Vieira – Sete lições
sobre Educação de Adultos, 2 ed., São Paulo: Cortes, 1984)

Com frequência, através de suas falas carregadas de preconceitos e estigmas, frustrações e medo: "não sou
capaz disso", "não sei por onde começar", "é preciso ter uma grupo técnica na escola", "a escola não
entende", "vai atrasar os outros alunos", "não vou favorecer o aluno com deficiência", "a criança com
deficiência sofre rejeição dos outros alunos", “ficamos angustiados e sem ação frente a esse aluno”,
"precisamos de profissionais qualificados que nos ajude a suavizado a angústia que temos ao trabalhar com
eles", "o professor encontra-se perdido quanto à inclusão", "alunos e professores despreparados para
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aceitá-los", "imposto pelo MEC as escolas tem que recebê-los", "quais as metodologias mais rápidas,
eficientes e adaptadas ao nosso aluno?
", “necessitamos treino específico", "não somos preparados para atuar em todas as áreas", "como alfabetizar
o deficiente?
”, ”como realizar prova diferente para o aluno especial?
”. Estas perguntas nós refletirmos em relação a ilusão onde todos os professores terão metodologias e treino
como num “passe de mágica”.

O professor desconhece quem é este sujeito diferente, suas possibilidades, seu desejos, suas dificuldades e as
limitações. Segundo FIGUEIRA, (1995) relata que as palavras são expressões verbais de imagens construídas
pela mente, o uso de certos termos, muito difundido e aparentemente inocente, reforça preconceitos. Temos
presenciado que o medo da mudança com a certeza do fracasso e medo da diferença onde se sentem
ameaçados, os que provocam afastamento, o estigma e consequentemente o preconceito.

No contexto escolar, falamos de dificuldade econômica, principalmente nos povoados e municípios, que
contabilizam o custo da acessibilidade, como adaptar os ônibus com preço superior ao número insignificante
de pessoas diferentes. Com tudo isso, predomina a suposição que as pessoas diferentes são incapazes e
improdutivas, nisso leva a pouco investimento.

CONCLUSÃO

Concluímos que, nas escolas, a inclusão está sendo desenvolvida de devagar, mas “suficiente”, pois a família
e a escola estabelecem uma ligação extraordinária, onde as atividades escolares são relacionadas com o
dia-a-dia do individuo especial, favorecendo assim satisfação e engrandecimento para todos os envolvidos. A
educação inclusiva ressalta a precisão de desenvolver até outras formas de atuação, em contraposições às
práticas que têm caracterizado a integração escolar. Na atual proposta de ensino a criança diferente está
colocada no sistema educacional e é esperado por elas, pelo professores por todos que fazem parte do
ensino-aprendizagem e da escola. E por fim abordamos sobre a inclusão, propriamente como utopia, que é
um direito dos indivíduos especiais, a filosofia da inclusão defende uma educação eficaz para todos, apoiada
em que as escolas precisam satisfazer as necessidades de todos os alunos. desse modo, que o conceito de
inclusão trata de abordar as diferentes situações que levam à exclusão social e educativa de muitos alunos.
Ainda que este consideração esteja evoluindo, com isso pode introduzir na realidade da inclusão.
Especialmente, quando defende que não basta que os alunos diferentes estejam nas escolas comuns, eles
devem participar plenamente da vida escolar. Por isso, a inclusão assume que a experiências e a
aprendizagem em conjunto é a melhor forma de favorecer a todos, não somente às crianças “rotuladas como
as diferentes”.
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