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RESUMO
O presente trabalho de pesquisa buscou investigar os processos e dinâmicas
desenvolvidas pelo Programa de Inclusão na Educação Profissional na Rede de Ensino
da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC.
Procuramos indagar como gestores e profissionais da educação, atuantes nas unidades
de ensino técnico, participantes do Programa, expressavam a compreensão e reflexão
sobre as barreiras e possibilidades da escola se constituir, em espaço de promoção de
igualdades, valorização da diversidade e promoção da cidadania. Este objetivo central,
que orientou as questões da pesquisa e em si todo o desenvolvimento do trabalho, partiu
da realidade na educação brasileira, da flagrante dualidade que condena expressivo
contingente de crianças e jovens a não participação das oportunidades proporcionadas
pela educação, seja pela exclusão precoce, seja pelo não acesso, ou mesmo pela
condenação de só ter acesso, a uma escola pública, que proporciona uma educação de 2ª
classe, contribuindo para o eterno ciclo vicioso da não participação das conquistas
sociais, levando a uma cidadania menor. O referencial teórico inicialmente teve como
eixo o contexto das relações entre capital e trabalho, a conformação do mundo do
trabalho e suas transformações ocorridas ao longo do século XX, assim como a
correlação desta realidade com a Educação Profissional no Brasil. A partir desta
contextualização o segundo eixo conceitual foi estruturado com base na evolução dos
conceitos de igualdade e cidadania e a sua correlação com os processos de
inclusão/exclusão presentes nas políticas sociais em especial as políticas de educação
para o trabalho. A pesquisa fundamentou-se na Teoria Crítica, se caracterizando como
um estudo de abordagem qualitativa, tendo utilizado como instrumentos a entrevista
semi-estruturada, o questionário e o grupo focal. Os resultados apontaram que os
sujeitos da pesquisa percebem a essencialidade das categorias igualdade e cidadania
quando se trata de repensar a escola em processo de ruptura com padrões estabelecidos
que atendam aos interesses homogeneizantes e de reprodução das elites; outro aspecto a
destacar é a importância dada ao estreitamento dos espaços entre os atores na definição
de políticas; chama ainda a atenção a dificuldade apresentada na expressão dos sujeitos
da pesquisa sobre a relação ente igualdade e alteridade. Por fim queremos assinalar que
as respostas apresentadas confirmam a nossa convicção da definição no espaço escolar,
de caminhos de participação da comunidade escolar no debate e reflexão sobre as
práticas educacionais como importante processo de transformação da escola.
Palavra – chave: Inclusão – Exclusão – Igualdade – Educação – Cidadania –Trabalho Alteridade

ABSTRACT

The present research work sought to investigate the processes and dynamic developed
by the Inclusion Program in the Education in the Professional Education in the Teaching
Chain of the Support Foundation to Rio de Janeiro's Estate Technical School FAETEC. We try to investigate how managers and professionals of the education,
acting in the units of technical teaching, participants of the Program expressed the
comprehension and reflection on the barriers and possibilities of constituting the school,
in a space for the promotion of the equality, valorization of the diversity and promotion
of the citizenship. This central goal, which guided the questions of the research and the
whole development itself, came from the reality in the Brazilian education, of the
flagrant duality that condemns children and youngsters expressive contingent and the
non-participation of the opportunities provided by the education, either by the
precocious exclusion, or by the not-access, or even by the condemnation of just having
access to a public school, which provides a second-class education, contributing for the
eternal vicious cycle of the non-participation of the social conquests, leading to a
smaller citizenship. The theoretical references initially had as axis the context of the
relations between capital and work, the conformation of the world of work and its
transformations occurred along the XX century, as well as the correlation of this reality
with the Professional Education in Brazil. From this context the second conceptual axis
was structured with its base in the evolution of the equality and citizenship concepts and
its correlation with the inclusion/exclusion social policies especially the education
policies for the work. The research is based in the Critical Theory, characterizing
itselfas a study of qualitative approach, having used as instruments the semi-structured
interview, the questionnaire and the focal group. The results pointed that the subjects of
the research realize the essentiality of the categories citizenship and equality to rethink
school in a rupture process with established standards that attend to the homogeneouslike interests and the reproduction of the elites; other aspect to be highlighted is the
importance given to the narrowing of the spaces among actors in policies definition; still
calls out the attention to the difficulty presented in the expression of the subjects of the
research on the relation between equality and alterity. Finally it makes necessary to
mark that the presented answers confirm our conviction of the definition in the
participation ways school space of the school’s community in the debate and reflection
on the educational practices as an important transformation process of school.
Key-word: Inclusion - Exclusion - Equality - Education - Citizenship - Work - Alterity

APRESENTAÇÃO

“ Eu tenho uma espécie de dever,
dever de sonhar, de sonhar
sempre, pois sendo mais do que
espectador de mim mesmo, eu
tenho que ter o melhor espetáculo
que posso” Fernando Pessoa

A produção de uma pesquisa científica traz as marcas de vida de quem a
construiu. Portanto, creio que a apresentação das questões que motivaram este trabalho
será justificada a partir de uma referência às condições pessoais que o influenciaram e
deram sentido a esta construção, para, posteriormente sistematizar o processo como ele
se estruturou, propiciando uma visão ampla do trabalho.
A vinculação com a Linha de Pesquisa Trabalho, Meio Ambiente e
Educação do Programa de Pós-graduação em Educação da UNESA justifica-se pelo fato
desta procurar analisar as relações entre trabalho e a dialética dos processos de inclusão
e exclusão no capitalismo contemporâneo e suas implicações nas políticas educacionais
e práticas de formação do trabalhador.
Com vistas a enfrentar o desafio ao qual me proponho e, face às questões
mais específicas e mais diretamente relacionadas à experiência concreta, optei por um
estudo que tomou o lugar que ocupo, ou seja, o de trabalhador da educação preocupado
com o acesso, a permanência e a qualidade como fatores fundamentais no efetivo
exercício do direito de todos à educação.
Nessa perspectiva, as múltiplas experiências na Educação Básica, ora como
orientador pedagógico, ora como gestor em educação, e mesmo como especialista em
educação especial, passando pelo trabalho desenvolvido junto a Direção do Instituto
Benjamin Constant, a Gerência do Programa de Inclusão na Fundação de Apoio à

Escola Técnica – FAETEC, e chegando ao trabalho formativo desenvolvido na
Universidade, contribuíram para a definição do estudo em questão.
A vivência proveniente do meu percurso profissional revelou que os
mecanismos de resistência à igualdade e às diferenças, são preponderantes na educação
escolar. Esta negação permeia não só os discursos como também as políticas, culturas e
práticas pedagógicas, daí o relevo dado na busca de melhor conhecer os fatores
excludentes e que produzem ou reafirmam as desigualdades em nossa sociedade e na
escola, razão pela qual busquei o mestrado e o desenvolvimento do presente trabalho.
Nos anos 1970, tive a oportunidade de integrar a primeira turma de
educadores que se iniciou nos estudos da então desconhecida Educação Especial, logo
se somariam a esta oportunidade de formação continuada na educação outras vivências,
integrando grupos de trabalhos voltados a formular e implementar políticas de
educação, esporte e cultura na perspectiva do acesso e participação de pessoas com
deficiências a estas práticas e bens culturais. Mais tarde este campo da presença da
alteridade se alargaria, com a minha participação em projetos voltados a promover a
educação popular com meninos de rua ou em outras situações de risco social.
A partir dos anos 1990 se a questão das desigualdades já era muito presente
na minha ação, passo também a abraçar a causa da inclusão, reconhecendo como afirma
Santos (1995) que a exclusão era a desigualdade levada ao extremo.
Então a oportunidade de efetivar um Programa voltado a promover o
movimento de inclusão na educação profissional tem peso significativo em minha
trajetória, e mais do que isto não só reafirma o meu compromisso com as questões que
este movimento envolve, como também cria a oportunidade de trazer para este trabalho
muitos companheiros e companheiras, que enxergam neste movimento a possibilidade
de promoção de uma educação democrática e de qualidade social, que tenha por

preocupação básica a democratização do acesso e a permanência da diversidade na
escola de modo a tornar efetiva a preocupação com a aprendizagem significativa,
construindo caminhos para a inserção social.
Assim, me anima trazer este esforço para a análise, para o debate, a reflexão,
esperando que efetivamente possamos continuar avançando, em que pese o panorama
político e econômico neoliberal fortemente limitante e desfavorável para expansão da
cidadania e da igualdade.
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1 – INTRODUÇÃO
A Educação Brasileira tem um percurso de políticas, culturas e práticas1
marcadamente excludentes que se traduz ou se espelha em suas dualidades. Assim, tudo
que na visão e práticas elitistas, conservadoras ou liberais não comporta na nossa
educação hegemônica e “produtivista”, se transforma em modalidade, que é uma forma
de não pertencimento ao todo. Situa-se nesta perspectiva, a educação profissional, a
educação especial, a educação de jovens e adultos e a educação a distância.
Todos estes caminhos se conformam como políticas educacionais
específicas, ou melhor, dizendo, políticas focais que reforçam uma conformação
fragmentária da Educação Brasileira e que constituem o espaço da inclusão
subordinada2 dos que não se encaixam no padrão hegemônico.
Ao analisarmos o processo de inclusão na educação profissional,
inicialmente queremos assinalar que entendemos a categoria trabalho3, em sua
centralidade, conforme aponta Marx (1987), sendo assim um valor de uso, essencial à
vida humana, e, portanto um princípio fundamental, que deve estar presente em todo o
processo de educação e deve ser perseguido no contexto do movimento de inclusão na
educação profissional no Brasil.
A questão da inclusão vem sendo tratada no âmbito da educação, como de
resto em outras áreas de formulação de políticas, como ação focal, voltada para

1

Estrutura teórica proposta nas três dimensões – culturas, políticas e práticas - por Booth e Ainscow
(1998), desenvolvida aqui no Brasil em especial por Santos (2003), e que permite uma melhor definição
do conceito de inclusão na educação.
2
A inclusão ou integração subordinada se estrutura no fato de que a desigualdade implica um sistema
hierárquico de integração social, onde quem está embaixo está dentro e a sua presença nesta forma é
indispensável (SANTOS, 1995, p.2)
3
O trabalho é o principal fundamento da cidadania, considerando que a cidadania comporta uma
dimensão econômica e uma dimensão social. O trabalho e especialmente sua forma dominante, o trabalho
assalariado, emancipou os trabalhadores do visco das sujeições locais; os camponeses, das tutelas da
tradição e dos costumes; a mulher da reclusão na ordem doméstica. Assim, na sociedade contemporânea,
e para a maioria de seus membros, é o fundamento de uma cidadania econômica. Também está no
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equacionar a questão social da exclusão. Assim, esta temática aparece freqüentemente
associada à idéia da “colocação”4, ou seja, o lugar em que grupos historicamente
excluídos (pessoas com deficiências5, grupos étnicos, minorias sociais, minorias
culturais e grupos discriminados pelo gênero ou orientação sexual) serão escolarizados.
Quando referenciamos a proposta da inclusão no processo educacional pela
necessidade de “incluir os excluídos” corremos o risco de estar tratando a questão
social da exclusão6 de forma homogênea, como afirma Castel:
Focalizar a atenção sobre a exclusão apresenta o risco de funcionar
como uma armadilha, tanto para a reflexão como para a ação. Para a
reflexão economiza-se a necessidade de se interrogar sobre as
dinâmicas sociais globais que são responsáveis pelos desequilíbrios
atuais; descreve-se da melhor forma estados de despossuir, mas
criam-se impasses sobre os processos que os geram; procede-se a
análises setoriais, renunciando-se à ambição de recolocá-las a partir
dos mecanismos atuais da sociedade. Sem dúvida, há hoje os in e os
out, mas eles não estão em universos separados. Não se pode falar em
uma sociedade de situações fora do social. O que está em questão é
reconstruir o continuum de posições que ligam os in e os out, e
compreender a lógica a partir da qual os in produzem os out.
(CASTEL, 1997, p. 22)

Seguindo esta lógica de pensamento, entendemos neste trabalho que a
inclusão na Educação não deve ser vista como uma ação política afirmativa, conforme
engendrado pelas agências de financiamento do capital, como o FMI e o Banco
Mundial. E nem tão pouco como elemento de amenização das ações políticas
neoliberais que questionam a própria noção social de direito e de igualdade (GENTILI,
1996). Nossa tentativa de compreensão deve ter foco no processo de luta dos

princípio da cidadania social:esse trabalho representa a participação de cada um numa produção para
uma sociedade e, portanto na produção da sociedade(CASTEL,1998,p.580).
4
“Colocação” – Proposta de inclusão na Educação, cujo objetivo é definir o lócus de escolarização dos
alunos com necessidades educacionais especiais, representa o reconhecimento que toda pessoa tem direito
à Educação, ou seja, a grande preocupação é o acesso à Educação (SÁNCHEZ, 2005, p.13).
5
Pessoas com deficiências – Embora na Legislação Brasileira apareça o termo pessoas portadoras de
deficiências, a sociedade civil organizada adota o termo pessoas com deficiência, também adotado neste
trabalho.
6
A exclusão não é uma ausência de relação social, mas um conjunto de relações sociais particulares da
sociedade tomada como um todo, em uma situação limite significaria se encontrar fora dos circuitos vivos
das trocas sociais (CASTEL, 1995)- É um estado de relações que se explica pela forma como se pertence
(SANTOS, 1995).
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movimentos sociais organizados na arena pública, pela conquista do direito à educação,
e também pela transformação da educação em elemento de mudança das desigualdades
sociais.
Quando pensamos as práticas que buscam a inclusão social em uma
perspectiva focal, nos colocamos na lógica das agências de fomento do capital, que
vislumbram os caminhos e processos da inclusão, como forma de amenizar o
aprofundamento das desigualdades sociais7 e das exclusões provocadas pelo modelo
econômico e político neoliberal8, implementado de forma hegemônica e global, com
danos graves à garantia do trabalho e à integração social, em especial nos países em que
o processo democrático é frágil e os direitos e garantias sociais oscilam com a
debilidade da economia ou ainda são objeto de questionamentos pelas elites
conservadoras.
Cabe destacar ainda, que o sentido que aqui atribuímos à Educação
Inclusiva9, termo que na nossa prática não utilizamos, por entendermos a inclusão como
processo, não se reduz à ressignificação da Educação Especial 10 ou à inclusão
(“colocação”) de grupos excluídos de longa data, mas amplia-se na perspectiva de

7

Vemos aqui a questão da desigualdade social como visto por Santos (1995 p.2) ao apontar Marx como o
grande teórico da desigualdade na lógica capitalista, quando este último aponta que: “a relação
capital/trabalho é o grande princípio da integração social na sociedade capitalista, uma integração que
assenta na desigualdade entre o capital e o trabalho”.
8
Modelo econômico e político neoliberal – Novo paradigma de produção e acumulação de capital com
reflexos na participação e tamanho do Estado na administração da vida econômica e social. Tem por
fundamento a doutrina política e econômica formulada, logo após a 2ª G. Guerra Mundial, por Hayek e
Friedman, por reação ao Estado de Bem Estar Social, ao socialismo e mesmo à democracia social com
base nos postulados do liberalismo (ANDERSON, 1995).
9
O princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças deveriam aprender juntas,
independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter. As escolas inclusivas devem
reconhecer e responder às diversas necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos como ritmos
diferentes de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos através de currículo
apropriado, modificações organizacionais, estratégias de ensino e quaisquer outros recursos de forma a
tornar ou assegurar uma educação efetiva (Declaração de Salamanca, 1994, p.61).
10
Por Educação Especial, modalidade da Educação escolar, entende-se um processo educacional definido
por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais organizados
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços
educacionais comuns de modo a garantir a Educação escolar e promover o desenvolvimento de
potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e
modalidades da Educação Básica (MEC. Resolução CNE/CEN Nº 2/2001. Art. 3º).
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tornar real no espaço escolar, a constituição de uma “educação civil democrática”11
(SINGER,1996), que estabeleça o compromisso de favorecer e construir dinâmicas e
relações pedagógicas e sociais mais iguais, justas, democráticas e menos ancoradas na
meritocracia hegemônica excludente.
A inclusão na educação se funda, a partir da práxis, a partir da valorização
do senso comum e da realidade social e cultural do aluno, do desenvolvimento de
culturas e práticas educacionais não dualistas, não fragmentárias, mas unitárias, onde
educação e trabalho sejam vistas como práticas sociais interdependentes, favorecendo
assim a ocorrência de políticas, culturas e práticas de educação cidadã12 e de qualidade
para todas as pessoas, tanto para os “out como para os in”. O que nos leva aqui a
apropriarmo-nos do conceito de práxis, como definido por Konder:
A práxis é a atividade concreta pela qual os sujeitos se afirmam no
mundo, modificando a realidade objetiva e, para poderem alterá-la
transformando-se a si mesmos. E a ação para se aprofundar de
maneira
mais
conseqüente,
precisa
de
reflexão,
do
autoquestionamento, da teoria; e é a teoria que remete à ação, que
enfrenta o desafio de verificar os seus acertos e desacertos, cotejandoos com a prática (KONDER, 1992, p.11).

No plano mundial o tema Educação Inclusiva tem se constituído a partir do
final da década de 1980, em questão relevante para legisladores, gestores de políticas,

11

Para Singer a educação civil democrática, encara a educação e a escola como espaço de processo de
formação cidadã, tendo em vista o exercício de direitos e obrigações típicos da democracia.
12

A educação cidadã constitui uma das grandes bandeiras da educação na década de 1980, quando se
procurou vincular educação, trabalho e cidadania, buscando-se a formação no educando de uma
consciência crítica, de forma a transformar a realidade (ARROYO, 2002, p. 273). Vale ainda registrar,
que a expressão teve sua origem no movimento de educação popular e comunitária da década de 80, que
lutava por uma educação para e pela cidadania. Este movimento influenciou a Constituição Federal de
1988, a qual incorporou algumas de suas principais reivindicações. Em 1989, quando Paulo Freire iniciou
sua gestão em São Paulo, cuja contribuição mais significativa foi a proposta de uma “escola pública
popular”, que, mais tarde, passou a ser chamada Escola Cidadã. A Escola Cidadã tem como princípios
ser estatal quanto ao financiamento, comunitária e democrática quanto à gestão, e pública quanto à
destinação. E segundo Paulo Freire, ela é “uma escola de comunidade, de companheirismo, que, coerente,
com a liberdade, não se recusa a viver a experiência tensa da democracia”. (INSTITUTO PAULO
FREIRE, 2007).
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na produção acadêmica, e ainda um desafio para instituições educacionais e as práticas
pedagógicas.
Educação Inclusiva, fórmula irmã de “Educação para Todos”, foi expressa a
partir do processo e contexto histórico que produziu a Conferência Mundial de
Educação para Todos, em 1990, em Jomtien, Tailândia e a Conferência Mundial Sobre
Necessidades Educativas Especiais, ocorrida em 1994, em Salamanca, na Espanha. Este
último evento reafirmou o primeiro em todas as suas demandas essenciais, assim como
o direito à educação de cada indivíduo, estabelecido na Declaração Universal dos
Direitos Humanos (ONU, 1948).
A declaração consensual de Salamanca afirma que crianças e jovens com
necessidades educacionais especiais devem ser incluídos em escolas comuns. Esta
declaração, no que tange em especial às pessoas com deficiências, lócus de interesse da
Educação Especial, constitui a base na qual se pauta parte dos que abraçam o
movimento pela inclusão na educação, e constitui eixo norteador que conforma a opção
brasileira por construir um sistema educacional, menos dual, e que os alunos com
deficiências e de forma mais ampla com condições especiais para a concretização do
processo de aprendizagem, sejam atendidos preferencialmente na escola comum
(BRASIL/MEC/SEESP, 2001).
Cabe esclarecer que crianças e jovens com necessidades educacionais
especiais, conforme consenso alcançado em Salamanca, na Espanha, são todos aqueles e
aquelas que apresentam sérias dificuldades ou barreiras no processo de aprender, ou que
sejam objeto de discriminação ou que estejam em situação de risco social, ou que sejam
vítimas da violência, envolve as que estão fora da escola, mas também as que estão
dentro da escola, submetidas a processos excludentes e discriminatórios (CORDE,
1994).
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No Brasil, o tema tem despertado amplos debates, sendo objeto de variados
posicionamentos, quase sempre abordando, em que pese a legislação, a questão da
manutenção ou não de escolas especiais e das condições de infra-estrutura para se
promover a inclusão educacional.
Não constituiu nossa proposta neste trabalho, nos determos nesta questão,
mas abordar o tema sob a tríade acesso, permanência e qualidade e assim nos
indagamos: quando pensamos em Educação Inclusiva, logo nos perguntamos o que é
incluir? Há um excesso de sentido nesta palavra, podemos ainda nos perguntar: de que
educação estamos falando? Educação e Inclusão já são por si só impactantes, trazem em
si uma valorização social. Então, diante do impacto desta fórmula “Educação
Inclusiva”, fica-se na maioria das vezes com um sentido primário de que devemos
incluir pessoas e grupos que não participam da educação.
Durante largo espaço de tempo e até hoje, muitos pensam desta forma,
fomos levados a comprar a idéia de que o acesso à Educação seria uma oportunidade
redentora de todos os problemas, havia uma promessa integradora por se fazer parte da
escola e do conhecimento por ela proporcionado.
Tudo isto hoje, neste modelo de produção e acumulação neoliberal, se
tornou uma falácia, mas as contradições que regem a sociedade, relacionalmente estão
de tal forma presentes no próprio modelo, que se abre espaço para a Educação avançar
na construção de propostas transformadoras, da conformação do espaço do debate e da
reflexão envolvendo toda a comunidade escolar, da formação continuada de educadores
que buscam construir a teoria de uma educação para a mudança a partir de sua praxis,
bem como na construção de Projetos Político-Pedagógicos que desnudem o conjunto
das relações sociais nos seus aspectos de contradição, totalidade, reprodução, mediação
e hegemonia. Tudo isso cria o espaço da negação e resistência (CURY, 1989).
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Em geral fica-se com o sentido básico: os que vão ser incluídos são os
excluídos. E quem são os excluídos? O texto de Robert Castel, (1997), “As Armadilhas
da Exclusão”, busca chamar a atenção para o uso desta expressão, que amarra os
diferentes tipos de desigualdades, misérias do mundo e diferenças, sem que se
interrogue sobre as dinâmicas sociais globais que são responsáveis pelos desequilíbrios
e estados de desfiliação e rupturas.
Como forma de dar respostas a estas questões, no cenário político atual
impõe-se políticas específicas e focadas no acesso à Saúde, Educação, Trabalho, Cultura
etc. onde as ações afirmativas têm sido uma marca nas políticas desenvolvidas. Mas
paradoxalmente, em função do modelo de produção e de acumulação flexível, do
capital, que desemprega e precariza a inserção de homens e mulheres no mundo do
trabalho, nunca se excluiu tanto e se aprofundaram, na perspectiva econômica e social,
as desigualdades, construindo formas subalternas de pertencimento e de exercício da
cidadania.
Assim, uma primeira questão se impõe, quando pensamos a inclusão dos
“excluídos” na Educação: Estamos tratando de uma questão que tem sua dinâmica
própria no contexto da Educação ou estamos tratando a inclusão/exclusão como questão
social ampla, que encontra na Educação um dos caminhos de compreensão, reflexão e
ações de mudança sobre esta realidade?
Outras questões se impõem, mas em especial nos preocupa saber, qual o
papel da educação quando buscamos a efetivação não só da igualdade formal, mas
também da igualdade material, e mais, quando situamos a relação destas com a
alteridade?
Outro aspecto que chama a nossa atenção constitui o entendimento por
setores empreendedores de políticas educacionais, de que os processos de exclusão e
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discriminação educacional são muito mais resultado de uma crise gerencial, certa
ineficácia na gestão da escola, do que uma crise nos processos de democratização da
escola (GENTILI, 1996). Assim constrói-se o mito de que a escola em suas mazelas
precisa essencialmente ser bem gerenciada.
Neste trabalho não nos colocamos nesta vertente, não vemos as barreiras ao
processo de conformação de uma escola para todos, resolvidas por processos gerenciais
de maior eficiência, eficácia e qualidade, pois não vemos as desigualdades e as
exclusões na educação apenas ou principalmente como resultado de uma má gestão de
recursos.
Demerval Saviani (1999), em “Escola e Democracia”, identifica três
tendências que interpretam o papel da Educação na sociedade: Educação como
redenção, Educação como reprodução e Educação como transformação da sociedade.
Embora possamos nos debruçar sobre estas três tendências, que no caso
brasileiro acabam se alinhando em dois caminhos de pensamento e ação, quais sejam:
liberais e progressistas, as culturas e práticas educacionais que delimitam estas duas
tendências são tênues. Considerando a não superação da contradição13 fundamental
entre capital e trabalho14, ora a função da escola é percebida em uma perspectiva
equalizadora, ou seja, como caminho de solução da marginalidade social15, no qual a
educação estaria acima da sociedade e com ampla autonomia para evitar esta questão,
ora é vista em uma perspectiva crítica reprodutivista, por onde a marginalidade social é

13

A contradição não é apenas entendida como categoria interpretativa do real, mas também como sendo
ela própria existente no movimento do real, como motor interno do movimento, já que se refere ao curso
do desenvolvimento da realidade (CURY, 1989, p.30).
14
A contradição social que é impossível de ser superada em uma sociedade estabelecida em uma lógica
capitalista, a contradição entre capital e trabalho, face o capital sobreviver da exploração do trabalho.
15
A questão da marginalidade social pode ser entendida pela vertente histórico-estrutural, onde a
marginalidade não se traduz numa falta de integração, por ser reflexo das relações entre capital e trabalho,
sendo impossível apontar uma falta de integração ao capital, à sociedade ou ao poder (QUIJANO 1998,
APUD SOUZA, 2008). Pelo viés estrutural funcionalista é entendida por suas características de
disfuncionalidade quando comparada aos padrões de integração prevalecentes na sociedade global
(CARDOSO, 1977, APUD SOUZA, 2008).
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percebida como um fenômeno criado no bojo da estrutura das relações de produção.
Nesta situação a educação não é autônoma, mas dependente das relações de poder
estabelecidas na sociedade.
Em que pese uma clara diferença da forma de ver o processo da educação
escolar entre o que Saviani (1999) chama de visão ingênua e visão crítica reprodutivista,
o paradoxo que se apresenta ao nível da realidade é que, se a primeira visão tem uma
proposta, uma prática, a segunda parece ter o objetivo apenas de denunciar esta prática,
denunciando a própria escola como espaço de reprodução, de segregação, preconceitos,
enfim exclusões, mas não apresenta uma proposta de mudança, que projete a importante
instituição escola para um outro papel ou possibilidade, ficando no nível do “chão da
escola”, na prática da nossa educação esta não diferença, ou mesmo indiferença, tudo
isto conforma os caminhos das práticas excludentes.
Outro aspecto relevante a considerar é que a escola tem se estruturado para
atender ao modelo econômico, aos interesses do capital, sendo determinada
socialmente. Isto de certa forma tem sido amplamente discutido: Bourdieu e Passeron
(1982), com a questão da violência simbólica; Althusser (1998), quando vê a Escola
como um aparelho ideológico do Estado16, Baudelot e Establet (1991) que entendem a
questão sob uma perspectiva dualista, a escola da burguesia e a escola do proletariado.
Entretanto, no momento que se busca uma prática de educação inclusiva, fica em aberto
a questão: é possível transformar a escola e suas práticas de desigualdade e de exclusão?

16

O Estado não é, pois, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de fora para dentro;
tampouco é a realidade da idéia moral, nem a imagem e a realidade da razão como afirma Hegel. É, antes,
um produto da sociedade quando esta chega a um determinado grau de desenvolvimento; é a confissão de
que essa sociedade se enredou numa irremediável contradição com ela própria e está dividida por
antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas para que esses antagonismos, essas classes
com interesses econômicos colidentes não se devorem e não consumam a sociedade em uma luta estéril,
faz-se necessário um poder colocado acima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo
dentro dos limites da ordem. Este poder, nascido da sociedade, mas posto acima dela, e dela se
distanciando cada vez mais, é o Estado (ENGELS, Apud, BRESSER PEREIRA, 2001, p.02)
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Quando olhamos para o panorama, os processos em que se desenvolvem os
discursos e as práticas de inclusão na educação no Brasil, ficamos com o sentimento que
se situam ingênuas as posturas tecnicistas que enxergam na simples transposição dos
saberes e fazeres da Educação Especial para a Educação comum, a garantia de
qualidade e permanência da diversidade humana no processo de construção da escola
inclusiva.
Igualmente, quando ampliamos a questão da inclusão para além do acesso à
escola, para a efetiva igualdade na educação, lamentamos a ingenuidade daqueles que
dão crédito ao discurso ideológico da gestão e da qualidade, por onde explicam a
evasão, a retenção, os baixos resultados de aprendizagem, a desmotivação de alunos e
professores, como uma crise de eficiência, eficácia e produtividade.
Mas então, como a Educação pode se constituir em um conjunto de práticas
sócio-culturais efetivas na construção de cidadãos solidários, conscientes das relações
de poder, ativos e com competências desenvolvidas para participar do seu processo
histórico, compreendendo esses cenários de contradições e se situando como agentes de
transformação?
Como transformar o modelo de Educação da nossa práxis, do chão da nossa
escola, de produtor de práticas de desigualdade e exclusão, em espaço de caminhos de
participação cidadã e do pertencimento? Como poderemos superar os limites da nossa
práxis, no cenário social de contradições e ressignificá-la em um espaço de ações
educacionais que favoreçam a formação de cidadãos conscientes para uma efetiva
igualdade com respeito às diferenças e inclusão educacional e social?
Parafraseando Alba Zaluar, em “Exclusão e Políticas Públicas – Dilemas
teóricos e alternativas políticas” (1997), as políticas sociais voltadas para o exercício de
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direitos sociais e econômicos, ou seja, da cidadania real17, não devem ser
implementadas somente em função do medo da violência, em razão do aprofundamento
das questões sociais no plano das desigualdades e exclusões, mas porque um país justo e
democrático não pode existir sem tais políticas.
Enfim, no que se refere à “Educação Inclusiva” é necessário pensá-la,
desnudá-la em todos os seus sentidos. Certamente cada um de nós não conseguirá
perceber todos os sentidos que esta fórmula contém. Entretanto juntos, solidariamente,
iremos construí-la com base no diálogo, em estudos e pesquisas, refletindo sobre as
nossas práticas, ressignificando-as permanentemente na busca da promoção de uma
educação transformadora, formadora de cidadãos livres, conscientes e incluídos
socialmente, como é justo e desejável.
Em conformidade com a temática, objeto da pesquisa, o diálogo com alguns
autores e a ancoragem em algumas matrizes teóricas, têm papel fundamental na
compreensão de alguns conceitos e na análise dos dados coletados.

1.1-O PROBLEMA DO ESTUDO E SUA DELIMITAÇÃO

Ao analisarmos aqui os processos e dinâmicas desenvolvidas pelo Programa
de Inclusão na Educação Profissional na Rede de Ensino FAETEC18, buscamos
principalmente compreender e refletir sobre as barreiras e possibilidades da escola se
constituir em espaço de promoção de igualdades, valorização da diversidade e
promoção da cidadania.

17

Vemos aqui a cidadania real, como aquela que se contrapõe a cidadania formal.
FAETEC - A Fundação de Apoio à Escola Técnica, órgão da administração indireta do Governo do
Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, gerencia 17 Escolas
Técnicas Estaduais, 11 Institutos Superiores de formação tecnológica e também de professores e 70
Centros de Educação para o trabalho, voltados para a realização de Cursos Instrumentais e Cursos de
Educação Continuada para a Formação Profissional de Jovens e Adultos.
18
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O objeto do nosso estudo: o Programa de Inclusão na Educação Profissional,
desenvolvido na Rede de Ensino FAETEC, foi estruturado a partir de solicitação da
Presidência da Instituição19. Tal medida teve por base a decisão político-administrativa
de possibilitar o acesso de pessoas com deficiências nas ações educacionais
desenvolvidas nas unidades de ensino da instituição.
A partir da determinação emanada da direção da FAETEC, participamos da
elaboração do Programa de Inclusão que começou em novembro de 2003. Inicialmente,
foi focado no acesso e permanência de pessoas com deficiência na educação
profissional.
O Programa de Inclusão foi estruturado na crença de que a inserção e efetiva
participação de pessoas com deficiência no processo escolar ocorreriam pela
sensibilização da comunidade escolar quanto: às barreiras atitudinais; a percepção das
barreiras físicas, a valorização de novas formas de ensinar e do estabelecimento de
novos processos relacionais com os alunos. Também foi considerada a importância da
formação continuada dos professores e demais profissionais da educação, ou seja, o
acesso dos mesmos quanto aos saberes e práticas acumulados pela educação especial,
no sentido de atender às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiências
ou com problemas graves de aprendizagem.
O desenvolvimento do Programa nos fez perceber que esta era uma visão
restrita do processo e suas dinâmicas. Pois como incluir pessoas com deficiências em
uma escola que por diferentes caminhos exclui o tempo todo ou que não garante a
participação plena por variáveis que ora se situam no plano interno e espelham os

19

À época a presidência da FAETEC era exercida pelo Dr. Cláudio Mendonça
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sentidos construídos das práticas pedagógicas e as contradições sociais, ora estão fora
do controle ou da linha de governabilidade20 da instituição escolar?
Então ganhava centralidade em nossas preocupações a questão da relação da
Educação com o todo; nos sinalizava o cenário social de contradições, de exclusões, de
aprofundamento das desigualdades econômicas e sociais, estabelecidas pela visão
política, econômica e social neoliberal, que na esteira das flexibilizações,
desregulamentações e principalmente pela definição clara estabelecida pela Reforma do
Aparelho do Estado, das funções do Estado mínimo, que transforma a educação não em
direito social, responsabilidade do Estado, mas em valor de troca, em mercadoria, a ser
atribuição da esfera público-privada, o que nos levaria a indagar: é possível construir
caminhos de inclusão, de igualdade e de cidadania no e pelo espaço escolar?
Neste percurso, sem ainda deixar de lado os saberes específicos de uma
cultura e prática pedagógica da Educação Especial, pois no imaginário social da
comunidade escolar esta nos parecia ser uma questão fundamental. O Programa
procurou estabelecer processos de aproximação com a realidade escolar, buscando
compreender como se estabelecem os caminhos e dinâmicas das práticas inclusivas nas
unidades de ensino da Rede FAETEC, que no momento participavam da proposta.
Assim é que foi implementado nas unidades escolares situadas no Grande
Rio, projeto de formação continuada de mediadores, profissionais de educação
representantes de cada unidade escolar envolvida, e que teriam o papel de ser o elo entre
a equipe gestora do Programa e suas respectivas unidades de ensino, promovendo
estudos, reflexões sobre as práticas desenvolvidas e exercendo papel mobilizador
quanto às questões pertinentes à construção de uma escola democrática.

20

Em conformidade com Oliveira (1995) entende-se aqui governabilidade como a capacidade de
governar apoiada em tendências muita concretas da sociedade.
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Afora esta atuação que se situou no eixo da sensibilização, do debate e da
reflexão, o Programa de Inclusão desenvolvido na FAETEC se estruturou por meio da
criação da unidade de gestão de projeto denominada Gerência do Programa de Inclusão
- GPI, como parte integrante da Diretoria de Desenvolvimento da Educação. A UGP
estabeleceu como missão: “Favorecer uma proposta de Educação que reconheça e
inclua pessoas com deficiência nas dimensões físicas, políticas, culturais e sociais na
perspectiva das práticas educativas promovidas pela FAETEC”.
O acesso aos relatórios do Programa permitiu observar, que o mesmo teve
por escopo em suas ações buscar a valorização do servidor de carreira na composição da
unidade gestora, como caminho de uma educação de qualidade, promover o
acompanhamento do trabalho das Unidades de Ensino no que tange às práticas
educativas voltadas para o reconhecimento e valorização da diversidade humana – a
implementação de oportunidades de desenvolvimento de uma cultura acerca da
diversidade para toda comunidade escolar, por meio de cursos instrumentais, tais como:
Libras, Braille e Orientação e Mobilidade, Comunicação Alternativa e ampliada etc.
As ações desenvolvidas objetivaram ainda, provocar um processo de sinergia
entre as instituições de ensino e ressignificação das instituições e serviços
especializados de apoio à educação como: a Escola Especial Favo de Mel (unidade
especializada no atendimento às pessoas com deficiência intelectual); o CERPI (Centro
de Reabilitação Psicomotora Infantil), que passaram a atuar como serviços
especializados de suporte ao processo de Apoio à Inclusão, por meio do Projeto de
Apoio à Inclusão - PAI e do Centro de Reabilitação e Prevenção em Saúde na Educação
– CERPSE.
Além disso, o Programa pôs em prática uma política de discriminação
positiva por meio do estabelecimento de cotas, na qual 30% das vagas no concurso para
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as Escolas Técnicas, Cursos Concomitantes e Pós-Médio foram reservadas para pessoas
com deficiências – foi implementada a seleção e contratação de intérpretes de Libras –
Língua Brasileira de Sinais. Realizando-se ainda, o levantamento da situação de
acessibilidade arquitetônica das unidades da rede FAETEC, como também a formação
dos profissionais de engenharia e arquitetura no conceito do desenho universal. Buscouse ainda o estabelecimento de parceria com a Academia(UFRJ, UERJ e UFF) e centros
de excelência como IBC e INES21 na finalidade da capacitação continuada de gestores,
professores e profissionais de apoio.22
Entretanto, empiricamente, ficava a primeira impressão de que as questões
conceituais e fundamentais, para o entendimento e promoção de uma escola
democrática e inclusiva, não constituíam o eixo central no imaginário e práticas
desenvolvidas nas Escolas Técnicas a partir do movimento de inclusão. Questões como
igualdade e cidadania pareciam ceder lugar a questões de ordem metodológica: como se
trabalha na educação com pessoas com deficiências? Situação que colocaria o
movimento de inclusão na educação na rede FAETEC em consonância com a política
de inclusão na educação brasileira, ou seja, a questão central da chamada política de
inclusão na educação é uma questão de ordem metodológica, de infraestrutura, como
também de organização e gestão, salvo algumas experiências. Ou seja, a questão da
promoção da inclusão grosso modo tem sido a promoção da educação especial na
perspectiva da inclusão.
Queremos aqui balizar, que este trabalho busca estabelecer um diálogo com
as contribuições de autores, como Saviani (1999), Freire (1996), Cury (1989), Frigotto

21

IBC- Instituto Benjamin Constant – Instituição federal de ensino, centro de referência na educação de
pessoas cegas e de baixa visão, localizada no bairro da Urca, Rio de Janeiro- INES – Instituto Nacional de
Educação de Surdos - Instituição federal de ensino, localizada no bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro,
ambas as instituições são vinculadas ao MEC.
22
Os dados foram extraídos dos relatórios de gestão do programa dos anos de 2004, 2005 e 2006, que
constituem anexos do trabalho.
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(1998), Gentili (1996) e Gramsci (1987), que entendem a escola situada em um cenário
de contradições, onde as tensões e os interesses hegemônicos do capitalismo criam
limitações às ações desenvolvidas no âmbito escolar. E mais do que isto trazem a
educação a reboque dos seus interesses, mas que tudo isto cria na escola a crise, o que
constitui possibilidade de seu entendimento como uma realidade histórica por onde se
pode estabelecer a consciência da mudança e da resistência.
Então este trabalho busca refletir sobre como superar as limitações, barreiras,
incompatibilidades e impossibilidades? Como construir uma escola democrática e
cidadã frente a normas e rituais políticos, econômicos e sócio-culturalmente construídos
que desfiliam,23 aprofundam desigualdades e estabelecem rupturas sociais?
Abordamos a questão da Educação Profissional no contexto da educação
inclusiva no Brasil, estabelecendo diálogo com outros trabalhos de pesquisa e estudos
que embora não enfoquem a questão da inclusão, dirigem seus olhares para a formação
profissional na perspectiva da educação civil democrática, da escola unitária24, da
igualdade, da escola cidadã; como: Cury (2002), Comparato (1998), Deluiz (1995),
Frigotto (1998, 1996), Gentili (1995), Kuenzer (2006), Manacorda (1991), Saviani
(2007), Singer (1996), com isso esperamos estar contribuindo com subsídios aos
pesquisadores e profissionais de educação que atuam nesta área e que preocupados com
estas questões, percebem a educação como possibilidade de mudança, de transformação
da realidade.
Neste sentido, a partir da realidade de estudo que se situa no contexto da
educação profissional, procuramos aqui clarificar se estamos diante de mais uma

23

O termo desfiliar é inexistente na Língua Portuguesa e constitui apropriação do neologismo do Francês
“desaffilié”. Aqui empregamos a palavra com o sentido de ruptura, de não pertencimento.
24
Por escola unitária, entende-se a escola única de cultura geral e que valoriza o equilíbrio entre o
desenvolvimento tanto da capacidade intelectual como da manual, ou seja, a unicidade de educação e
trabalho (GONZALES, 1996, p.27).
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proposta de política focal25 ou se estamos diante de uma política que busca estabelecer
uma práxis educacional na perspectiva democrática e cidadã.
No Brasil, a pesquisa sobre o tema Educação Inclusiva tem estabelecido
como foco principal as exclusões, em especial a exclusão de pessoas com deficiência.
Então, a produção acadêmica freqüentemente está associada a processos e dinâmicas de
ressignificação das ações e finalidades da Educação Especial na chamada Educação
Regular26. Só recentemente, e de forma gradual, o tema começa a chamar a atenção de
estudiosos em relação à afro-descendência e às questões de gênero, e observamos ainda
que a questão da multiculturalidade, embora não associada à inclusão, mas à
diversidade, também vem merecendo a atenção de pesquisadores e estudiosos.
Em levantamento realizado em outubro de 2006, no Portal da CAPES,
encontramos 183 dissertações de Mestrado identificadas com a palavra-chave
inclusão27. Dessas 164 estavam focadas nos processos e dinâmicas escolares que
envolvem educandos com deficiências ou com necessidades educacionais especiais28,
ou seja, observamos uma forte incidência de trabalhos preocupados com a metodologia,
a didática do ensino, não havendo foco na escola como um todo, suas culturas e práticas
e a relação destes processos com as tensões e contradições sociais.

25

Paralelamente à medida que buscaram mais diretamente a redução do aparato institucional do Estado,
somaram-se outras – não de redução direta, mas de reorientação da atuação do Estado no campo social –
que tornaram mais intenso o processo de redução da esfera pública estatal como um todo. O recurso da
focalização é, talvez, o que melhor permite perceber isso. Sob o argumento de que o Estado, no campo
social, além de gastar muito, gasta mal, produzindo serviços que beneficiariam principalmente segmentos
populacionais “não necessitados”, uma série de medidas voltadas para a focalização da ação estatal em
serviços considerados mais essenciais e em segmentos sociais considerados mais necessitados tem
servido para desmontar, gradualmente, a concepção universalista que referenciava o debate público e os
avanços jurídicos e institucionais implicados com a montagem, ainda que lenta, da política social
brasileira. Assim as políticas universalistas implementadas na efetivação de direitos humanos, sede
espaço à políticas focalizadas ( ALGEBAILE,2008).
26

Educação Regular – Termo definido por contradição à Educação Especial, Educação Para Jovens e
Adultos, Educação à Distância e Educação Profissional. Reflete uma visão histórica dualista da Educação
Brasileira.
27
Na oportunidade não foram vistas as teses dos Programas de Doutoramento em Educação
28
Neste caso, necessidade educacional especial aparecia como sinônimo de pessoa com deficiência (a
nosso ver um equívoco).
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Outro aspecto a considerar na produção acadêmica sobre o tema Inclusão na
Educação constitui o foco em questões metodológicas, instrumentais ou de formação de
professores, ou seja, a maioria dos trabalhos tem interesse nas dinâmicas, processos e
relações do cotidiano escolar. Poucos trabalhos estabeleciam como preocupação as
políticas de educação
Corroborando com esta afirmativa, recentemente tomamos conhecimento de
trabalho desenvolvido, com finalidade de uso escolar, pela Prof. ª Dr. ª Mônica Pereira
dos Santos (2006), que arrolou 18 definições para Educação Inclusiva29, entre estas 11
abordavam as relações e dinâmicas estabelecidas no cotidiano escolar e sete percebiam
esta questão relacionada com a totalidade30 social.
Os aspectos anteriormente levantados, embora ainda insuficientes para uma
conclusão, podem nos indicar uma possível tendência a não considerar ou a escamotear
as contradições que estão presentes no plano social, como as exclusões estabelecidas
pela regulação social como forma de pertencimento das camadas mais desfavorecidas, a
desigualdade do contrato entre capital e trabalho, a brutal concentração de renda na mão
dos mais ricos com o conseqüente não exercício dos direitos sociais e econômicos por
contingente expressivo da população, a flexibilização das relações de trabalho e o
crescente desemprego e conseqüente exclusão, mas principalmente a desumanização a
que são submetidas milhares de crianças e jovens na escola.

29

Relacionamos estas definições anexas a este trabalho.
Totalidade – É vista aqui, conforme apontado por Jamil Cury, em Educação e Contradição, 1999, p. 27,
como a conexão entre um processo particular com outros processos, na busca de uma explicação cada vez
mais ampla, e está intrinsecamente ligada à contradição.
30
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Não nos parece prudente pensar na dialógica31 Inclusão/Exclusão sem pensar
nas desigualdades, nas relações de poder entre sociedade civil e Estado, e capital e
trabalho, e sem pensar como produzimos as normas sócio-culturais que excluem.
O presente trabalho busca trazer relevância em sua contribuição, pois no
contexto atual, poucas são as iniciativas que buscam promover a Educação Profissional
no sentido de “educação para todos”. A escola está cada vez mais fortemente
direcionada para as necessidades do mercado. No caso de pessoas com deficiências ou
mesmo de outros grupos incluídos socialmente de forma subalterna, a escola está presa
a formas tardias e menos valorizadas do processo de produção. Assim não objetiva
formar cidadãos que compreendam as dinâmicas do mundo do trabalho, mas cumpre o
papel de formar bolsões de massa humana utilizável de forma flexível, se situando
assim no conceito de “inclusão excludente” como definido por (KUENZER, 2005).
A pesquisa realizada busca somar no âmbito da Educação e, de forma
específica, nas relações de formação para o trabalho, nos debates e busca de
ressignificação do contexto de “Educação Para Todos”, onde as desigualdades, a
diversidade, os diferentes grupos de excluídos e as dinâmicas que levam a este processo,
sejam percebidos e valorizados nas políticas, culturas e práticas de educação. Isto no
espaço escolar significa que esteja percebido e valorizado no Projeto Político
Pedagógico, o que exige frente aos novos paradigmas estabelecidos pelos modelos
atuais de acumulação do capital, a apropriação na escola de uma visão analítico-crítica
sobre as relações de poder entre capital e trabalho, como aponta Frigotto:
A relação entre a Educação Básica e o mundo da produção na
perspectiva aqui sustentada, não é imediata, mas mediata. A luta é
assegurar o direito à infância e adolescência não vinculadas ao ideário
interesseiro do mercado de trabalho. Aqui, novamente uma crítica –
sem tréguas – ao Projeto Político Pedagógico dominante, que veicula a
31

Dialógica – Tomamos aqui o termo no sentido estabelecido por Bakhtin (1981), segundo o qual pela
interação do diálogo o outro é imprescindível na construção do nosso eu. Então metaforicamente há um
diálogo entre inclusão e exclusão, onde uma é imprescindível na constituição da outra.
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Educação Básica ao mercado e à pedagogia do capital - pedagogia das
competências e da empregabilidade. Trata-se da pedagogia que visa à
formação do cidadão mínimo, fácil de manipular e de explorar. Cabe,
ao contrário, afirmar uma concepção de Educação Básica pública, laica,
unitária, gratuita e universal, centrada na idéia do direito subjetivo de
cada ser humano. Uma Educação plurilateral, tecnológica ou
politécnica, formada de sujeitos autônomos e protagonistas da
emancipação humana (FRIGOTTO, 1998, p.134).

1.2. OBJETIVOS E QUESTÕES
Analisamos aqui o processo de implementação da política de Inclusão na
Educação Profissional desenvolvida na Rede de Ensino FAETEC, tendo por base os
processos e dinâmicas implementadas pelo Programa de Inclusão, buscando refletir
acerca das barreiras e possibilidades da escola se constituir em um espaço de promoção
de igualdade e valorização da diversidade e construção da Educação cidadã.
As questões que nortearam o nosso trabalho foram:
 Quais

barreiras são percebidas pelos gestores e mediadores das Escolas

Técnicas da rede FAETEC, participantes do Programa de Inclusão na Educação
Profissional no acesso e participação na educação?
 Como

são percebidas, pelos mediadores das Escolas Técnicas da rede

FAETEC participantes do Programa de Inclusão na Educação Profissional, as questões
da igualdade e cidadania na escola?


Na percepção de gestores e mediadores das Escolas Técnicas, quais as

dinâmicas e processos que favorecem a construção da política de Inclusão na Educação
Profissional, desenvolvida pelo Programa de Inclusão na Educação Profissional na rede
FAETEC?
1.3. METODOLOGIA
1.3.1 Caracterização Geral da Pesquisa
Este estudo se caracteriza como de natureza qualitativa e se orienta na
perspectiva da teoria crítico-social, que tem por objetivo maior a transformação social e
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a emancipação humana (Alves-Mazzotti & Gewandsznajder, 2002). Foi desenvolvido
através de pesquisa de campo, tendo como objeto da pesquisa, o Programa de Inclusão
na Educação Profissional implementado na Rede de Escolas Técnicas da Fundação de
Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, no período 2003/2006.
A pesquisa qualitativa tem como foco o universo de significados, de
sentidos construídos, crenças, valores e atitudes; o seu uso permite capturar a
subjetividade presente nos fenômenos (MINAYO, 2004).

1.3.2 Participantes da Pesquisa.
A pesquisa foi realizada na Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado
do Rio de Janeiro, tendo como lócus o Programa de Inclusão na Educação Profissional
implementado em suas unidades de ensino. Considerando que o Programa em sua
plenitude foi desenvolvido na Grande Rio, optamos por investigar os processos do
movimento de inclusão nas unidades de ensino situadas nesta macro-região.
Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais da FAETEC que vêm
participando do movimento de inclusão na educação profissional, mais especificamente
gestores32 das unidades de ensino técnico situadas na Grande Rio, profissionais da
educação que estão participando do Pólo de Formação de Mediadores para a Construção
do processo de inclusão na educação, atuando como mediadores nestas mesmas unidades.
Também foram sujeitos da pesquisa os profissionais de educação
participantes da Unidade de Gestão do Programa. Ao incluirmos os propositores do
movimento de inclusão também como sujeitos da pesquisa, ganhamos a possibilidade de
conhecer a riqueza do processo dialógico estabelecido entre os participantes do processo.

32

Os gestores foram os diretores ou diretores adjuntos das unidades de ensino em exercício no período
2006/2007
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Ao escolhermos trabalhar, entre as unidades de ensino da FAETEC, as
situada na Grande Rio, que têm como foco o ensino médio profissional, consideramos
que o movimento de inclusão foi inicialmente implementado nas Escolas Técnicas,
como também, por estas propiciarem cursos de média duração, de 3 a 4 anos, que tem
correspondência com o período de desenvolvimento do Programa objeto de análise,
período de entrada e saída de uma turma dos diferentes cursos de formação.
Os sujeitos desta pesquisa foram 19 profissionais de educação, sendo 07
atuantes como gestores ou membros da equipe gestora nas unidades escolares, 06
atuantes como mediadores do Programa nas unidades de ensino e 06 participantes da
Unidade de Gestão do Programa.
Escolhemos os profissionais de educação como interlocutores no processo de
pesquisa, por considerarmos o papel estratégico que este segmento da comunidade
escolar exerce na tomada de decisão quanto às ações do Programa. Outro aspecto
considerado foi também o senso comum presente na equipe gestora do programa de que
as principais barreiras à construção de movimento em prol do acesso e participação
plena da alteridade na educação se situam fortemente neste segmento.
Por outro lado cabe destacar que na condição de pesquisador e também na
situação de pesquisado, uma vez que gerenciei o desenvolvimento do Programa até o
fim do exercício de 2006, ainda assim, em face da proximidade com o objeto
investigado, procuramos eliminar ao máximo a nossa subjetividade.
1.3.3 Procedimentos de Coleta de Dados
A coleta de dados foi realizada por meio dos seguintes instrumentos: entrevista
semi-estruturada, questionário e também utilizando a técnica do grupo focal, que foi
empregada em face da relevância das respostas, que com a utilização desta técnica
alcançamos. A utilização da técnica do grupo focal possibilitou a ocorrência de diferentes
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expressões sobre o tema e pôs em relevo o senso comum (Gatti 2005), isto ocorreu pela
vivência dos sujeitos no dia a dia com as questões que envolveram o movimento de inclusão
na educação em suas unidades de ensino.
Todos os instrumentos foram aplicados com educadores que vêm exercendo o
papel de gestores e mediadores nas Escolas Técnicas da rede de ensino da FAETEC, como
também os membros da equipe técnica da Unidade de Gestão de Programa. O objetivo da
pesquisa foi compartilhado com os participantes, sendo digno de registro a pronta adesão à
participação e o entusiasmo no grupo focal, pela oportunidade não só de expressar opiniões,
mas como de colaborar com a pesquisa. As dinâmicas estabelecidas nas interações
discursivas no grupo focal, assim como as entrevistas foram gravadas, com auxílio de
gravador digital, com prévio consentimento dos participantes, sendo posteriormente
transcritas.
1.3.4 Procedimentos de Tratamento e Análise dos Dados
A pesquisa utilizou a metodologia de análise de conteúdo e captou a expressão, a
percepção de gestores e mediadores acerca do contexto e processos de promoção da inclusão
na educação nas Escolas Técnicas, situadas no Grande Rio, na Rede de Ensino FAETEC.
Assim, procedemos á análise dos dados obtidos, utilizando a técnica denominada
“Análise de Conteúdo” tendo por base as recomendações de Bardin (1979) e Minayo (2004)
que definem a técnica como um caminho que permite a definição de indicadores que vão
viabilizar as inferências sobre o material coletado.
Inicialmente, fizemos uma leitura geral dos dados transcritos de cada
entrevista, questionário e do grupo focal, procurando apreender o conteúdo e a lógica
das formulações feitas. Esta fase ou momento é o que Bardin (1979) denominou de
“leitura flutuante”.
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Após esta primeira leitura, realizamos um tratamento mais detalhado e
agrupamos os dados de acordo com o conteúdo que expressaram e com o que têm em
comum com as questões de estudo e em conformidade com as seguintes categorias:
igualdade/desigualdade,

direitos

humanos,

cidadania,

inclusão/exclusão,

barreiras/possibilidades. Este procedimento permitiu ter uma visão geral do que foi
expresso nas interlocuções com os sujeitos, e realizar as reflexões iniciais sobre o
conteúdo que expressaram. Foram selecionados trechos significativos que relacionados
aos conceitos teóricos responderam às questões de estudo.
A seguir, tendo como referência o objetivo da pesquisa, procedemos à
análise dos temas abordados pelos sujeitos da pesquisa com base na fundamentação
teórica. Dentre as técnicas utilizadas para análise, optamos pela análise temática.
Segundo Minayo (2004), o tema se expressa como uma afirmação em relação a
determinado assunto, neste sentido pode ser um pequeno texto, uma frase, uma palavra:
O tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um
texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à
leitura (BARDIN, 1979p. 105).

1.4 – ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO

O corpo deste trabalho de pesquisa está organizado a partir do capítulo
introdutório no qual apresentamos a situação problema, sua delimitação e contexto. A
seguir encontramos a explicitação da relação do autor do trabalho com o objeto do
estudo, a perspectiva excludente e desigual da educação brasileira e suas raízes, os
objetivos e questões da pesquisa, a justificativa e relevância e os procedimentos
metodológicos adotados.
O estudo prossegue com mais quatro capítulos.
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O segundo capítulo aborda o contexto sócio-econômico e político e as
desigualdades e exclusões no século XX. Nesta etapa há uma preocupação com o
processo histórico e panorama atual da educação profissional, estabelecendo-se os
referenciais teóricos e outras contribuições relevantes da pesquisa recente, onde foram
discutidas as metamorfoses ocorridas no mundo do trabalho, que vão determinar novos
padrões de relação entre capital e trabalho. Outra preocupação neste capítulo é como
este quadro se articula com as desigualdades e exclusões no plano social e em especial
na educação para o trabalho, onde destacamos duas vertentes por onde se alinham as
propostas de educação para o trabalho: a produtivista e a civil cidadã. Por fim
abordamos neste capítulo: as políticas sociais do Welfare States33, as chamadas políticas
sociais focais, as políticas voltadas para a pobreza e o papel destas na diminuição ou
contenção das injustiças, como na promoção da igualdade material.
O terceiro capítulo aborda as questões da igualdade/desigualdade, da
exclusão/inclusão, como processos dialógicos e dialéticos, como par categorial,
imbricados, onde um constitui o outro e se constroem nos aspectos econômicos,
políticos, culturais e sociais. Procuramos apontar ainda a questão do conceito de
cidadania no plano da universalidade/regionalidade, apontando em especial como se deu
o processo da evolução dos direitos humanos, da igualdade no campo formal à
igualdade material e a relação da universalização desses direitos com a
internacionalização do capital, de políticas e culturas.
No quarto capítulo são apresentados os dados e as análises resultantes da
presente pesquisa. As referências para a coleta e análise dos dados são as questões
fundamentais do trabalho, ou seja, as barreiras percebidas pelos gestores e mediadores

33

Welfare-State ou Estado de Bem-Estar Social, termo que designa uma forma de regulação social
exercida pelo Estado entre os interesses do capitalismo e a massa proletária, pelo qual estas últimas
passam a ter acesso aos direitos sociais e econômicos (SANTOS, 1995).
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das Escolas Técnicas da rede FAETEC, participantes do Programa de Inclusão na
Educação Profissional no acesso e participação na escola; a percepção, pelos
mediadores, em relação às questões da igualdade e cidadania na educação; a percepção
de gestores e mediadores das Escolas Técnicas, sobre as dinâmicas e processos que
favoreceram a construção da política de Inclusão na Educação Profissional,
desenvolvida pelo Programa de Inclusão na Educação.
No quinto capítulo apresentamos as considerações finais, onde procuramos
dar relevo aos aspectos fundamentais pontuados na análise, articulando-os as questões
inicialmente propostas. Nesta etapa é posta em relevo a essencialidade das categorias
igualdade e cidadania, quando se trata de repensar a escola em sua ruptura com padrões
estabelecidos. Pois estes padrões atendem a interesses que não estão centrados nos
sujeitos, nos atores do processo educacional e estabelecem práticas que não reconhecem
o direito e a importância das diferenças, da alteridade para o enriquecimento de
políticas, culturas e práticas de educação.
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2. O CONTEXTO DAS RELAÇÕES ENTRE CAPITAL/ TRABALHO,
A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SÉCULO XX AOS TEMPOS ATUAIS.

Quando tratamos da questão da inclusão na Educação Profissional, não
podemos deixar de lançar o nosso olhar para o cenário social, político e econômico
formador das desigualdades e exclusões. Em especial, não podemos deixar de abordar
como nos aponta Antunes (1995) as profundas mudanças registradas no mundo do
trabalho no século XX e suas repercussões na vida social e nas políticas educacionais
voltadas para a formação para o trabalho nos dias atuais.
Como analisa Castel (1997), o desenvolvimento do capitalismo no início do
século XX e as intensas lutas ente os sindicatos e os patrões, trouxeram uma maior
regulamentação da vida social por onde o trabalho se transformou em emprego,
passando a ser veículo para uma condição de vida digna aos que não têm propriedade.
Com a crise do capitalismo nos anos 1970 e a adoção pelo capital
internacional de novos paradigmas de produção e acumulação e principalmente com a
adoção do conceito básico de flexibilidade, ganha força no pensamento político o que
Castel (1997) destaca como a idéia central do neoliberalismo, a liberdade de mercado: o
Estado é mínimo e não deve atuar de forma interventora na economia, o que vai levar ao
desmonte do sistema de proteção e garantias sociais, abrindo espaço para que as
relações entre capital e trabalho cheguem a um estado de re-mercantilização.
Todo este processo aliado ao contexto de internacionalização do capital, da
política e da cultura nas palavras de Oliveira e Duarte (2005), traz uma profunda
mudança na vida social com o aumento da pobreza, do desemprego, levadas ao extremo
pelas diferentes formas de exclusão. Tudo isto repercute nas políticas de educação, pois
sob o enfoque neoliberal a crise educacional é uma crise de qualidade decorrente da
ineficiência, ineficácia e improdutividade não uma crise de democracia, ou seja, de
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quantidade, universalização e extensão (GENTILI, 1996). Assim sob a ótica neoliberal,
é necessário um choque de gestão para que a escola possa responder às demandas
crescentes de maior inserção social das populações vulneráveis e/ou em situação de
risco, como também tentar encontrar novos caminhos para formar o homem exigido
pelos novos processos produtivos.

É como identifica Gentili ao analisar a crise

educacional e suas soluções sob a ótica neoliberal:
O objetivo político de democratizar a escola está assim subordinado
ao reconhecimento de que a tarefa depende, inexoravelmente, da
realização de uma profunda reforma administrativa do sistema
escolar orientada pela necessidade de introduzir mecanismos que
regulem a eficiência, a produtividade, a eficácia, em suma: a
qualidade dos serviços educacionais (GENTILI, 1996, p.18).

Então procuraremos aqui dialogar sobre os processos e dinâmicas que vão
conformar este quadro, que se encontra agravado pela internacionalização do capital.
Esta situação ora se sobrepõe aos interesses locais, ora encontra formas em que os
interesses do capitalismo internacional se confundem com os interesses das elites locais,
tudo com sérias conseqüências para a vida social e o exercício de direitos.
Neste capítulo, apresentamos como se desenrola e se conforma o contexto
sócio-econômico e político que constrói e agrava o atual panorama de crise social, e
abordamos como se estrutura a Educação Profissional no Brasil, frente às demandas do
capital e seus modelos de acumulação e produção. Também verificamos como este
processo, nos tempos atuais, se relaciona com as políticas de inclusão, que se
estabelecem na forma de políticas focais como solução às desigualdades geradas pelo
atual modelo de produção e acumulação, e as exclusões estabelecidas pelas normas
sócio-culturais que provocam a ruptura e/ou subalternização de segmentos da sociedade.
Conforme observa Boaventura Santos:
A desigualdade implica um sistema hierárquico de integração social.
Quem está em baixo está dentro e a sua presença é indispensável. Ao
contrário, a exclusão assenta num sistema igualmente hierárquico,
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mas dominado pelo princípio da exclusão: pertence-se pela forma
como se é excluído (SANTOS, 1995, p.2).

2.1 - O CONTEXTO SÓCIO-ECONÔMICO E POLÍTICO E AS
DESIGUALDADES E EXCLUSÕES
O século XX se iniciou mergulhado em uma forte tensão entre capital e
trabalho. Por um lado, o capital procurando consolidar-se nos seus caminhos de
acumulação e expansão, com base em processos de produção organizados
cientificamente, onde o controle e a divisão social e técnica do trabalho constituíram os
eixos de um modelo de produção que acentuou a exploração da massa proletária; por
outro lado a massa trabalhadora, que se organiza politicamente para lutar por direitos
sociais e econômicos, contra o modelo de produção e acumulação do capital que lhe é
imposto pelo Estado no seu papel coercitivo.
Esta tensão não é propícia para a tranqüilidade das atividades produtivas do
capital, inúmeras são as greves, os movimentos reivindicatórios e os enfrentamentos
com o aparelho repressor do Estado. Tudo isto criou um clima desfavorável para os
interesses do capital e freqüentemente o Estado utilizou a força coercitiva para garantir
a disciplinarização e o controle da massa proletária.
Todavia não podemos ver o Estado apenas como um aparelho coercitivo
garantidor dos interesses do capital. Pois o Estado é um espaço de confrontação, de
tensões, onde, a todo o momento, há mudanças nas forças sociais, que nesta arena
atuam, e onde os processos estabelecidos pelo capital precisam ser legitimados pelo
jogo democrático (HOBSBAWM, 1995). O período pós - 2ª G. Guerra Mundial foi
excepcional para o Estado experimentar um novo papel34 em relação ao jogo de
pressões, como observamos no relato de Hobsbawm:

34

O desenvolvimento dos sistemas de bem-estar social transformou profundamente a
democracia contemporânea, destituindo os critérios de mercado da condição monopólica de
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Quanto aos trabalhadores, após a guerra o pleno emprego, ou seja, a
eliminação do desemprego em massa tornou-se a pedra fundamental
da política econômica dos países do capitalismo democrático
reformado, o argumento keynesiano em favor dos benefícios da
eliminação permanente do desemprego em massa era tão econômico
quanto político (HOBSBAWM, 1995, p.100).

A expansão do capital na primeira metade do século XX, cada vez mais se
estrutura em um modelo industrial voltado para a produção em larga escala, e incorpora
princípios de organização fortemente estruturados no controle e na divisão social e
técnica do trabalho (Taylorismo e Fordismo)35.
O modelo de produção em massa de Henry Ford espalhou-se pelas
indústrias do outro lado dos oceanos, enquanto nos EUA o princípio
fordista ampliava-se para novos tipos de produção, da construção de
novas habitações ao MacDonalds. Bens e serviços antes restritos a
uma minoria eram agora produzidos para um mercado de massa.
(HOBSBAWM, 1995, p.259).

As fábricas são grandes unidades de produção, com expressivo número de
trabalhadores, aonde alguns poucos pensam, planejam, organizam e controlam e a
grande maioria executa um trabalho cada vez mais compartimentado e especializado,
um trabalho otimizado e acelerado por máquinas. Os trabalhadores encontram-se, assim,
na situação de não ter a visão do todo do trabalho e de seus princípios científicos,
executam um trabalho que para eles não tem sentido.
No plano social, são ex-artesãos e ex-camponeses que trocam seu trabalho
pelo salário, um trabalho sem sentido, alienado, com o agravante de que os antigos laços
sociais gerados no companheirismo das antigas oficinas e corporações de produção

regulação da solidariedade social, o que modificou a natureza do Estado e das relações deste
com a economia (PROCACCI, 1999 Apud FLEURY, 2002).
35

O termo fordismo foi empregado anos 1930 por Gramsci e pelo socialista belga Henri de Man, para se
referir ao modelo de produção implementado por Henry Ford, o fabricante de automóveis, pelo qual a
produção passou a organizar-se em linhas de montagem, cujo detalhamento das diferentes etapas da
produção deu origem a uma divisão do trabalho. Taylorismo, termo derivado de Frederick Taylor, autor
do livro Princípios da Administração Científica, que propunha aplicar princípios científicos na
organização do trabalho (TOMAZI,2000)
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artesanal estão rompidos. O trabalhador do capitalismo industrial então é mais um na
multidão de explorados, por um capitalismo ávido por acumular e expandir.
Agrava-se assim o fosso social, onde a pobreza, a miséria e as normas sócioculturalmente construídas aprofundam as diferenças sociais e estabelecem as exclusões,
os não pertencimentos, mas dentro dos limites que não inviabilizem a integração
subordinada. Conforme aponta Boaventura Santos, estas são contradições inerentes ao
modelo capitalista de regulação social:
Este modelo de regulação social que, por um lado, produz a
desigualdade e a exclusão e, por outro, procura mantê-las dentro de
limites funcionais, está hoje em crise (SANTOS, 1995, p.08).

Neste panorama, que teve como importante componente a revolução e
expansão comunista criaram-se as condições para a busca de um acordo, onde a
tranqüilidade necessária para o crescimento do capital foi conquistada em troca da
concessão dos direitos sociais e econômicos, garantidos pela intervenção do Estado, o
que foi conhecido como Estado de Bem Estar Social. Como encontramos em Wilensky:
O estado de bem-estar social representa um pacto social entre o
trabalho e o capital, que remonta às reorganizações institucionais do
capitalismo do início do século na Europa, especialmente nas origens
da social-democracia européia, com as expressões mais vigorosas nas
social-democracias escandinavas. Nos Estados Unidos, na forma
concebida por Roosevelt, o “New Deal”, constituiu uma formação de
governo na qual os cidadãos puderam aspirar a níveis mínimos de
bem-estar social, incluindo educação, saúde, seguridade social,
salário e moradia, como um direito de cidadão, não como caridade
(WILENSKY, 1975, Apud, GENTILI, 1995, p.112).

Em síntese, este acordo consistiu na renuncia pelos trabalhadores,
organizados a determinadas lutas, como a implementação do socialismo, e em troca os
empresários abriram mão de parte de seus lucros, que, capitalizados pelo Estado na
forma de tributos sociais, permitiram a mediação do Estado, que pode, assim, promover
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uma rede de seguridade social, que constituiu uma forma de redistribuição. Ficou
garantida assim a legitimidade do modelo capitalista.
O arranjo entre o capital e os segmentos dos trabalhadores, sob a intervenção
do Estado, proporcionou um momento de expressivo desenvolvimento nos países do
hemisfério norte, em especial na Europa Ocidental e na América do Norte. Podemos
considerar que houve reflexos na América Latina, onde também, os Estados
propiciaram à massa trabalhadora um mínimo e incipiente acesso a uma rede de
proteção social, situação que atenuou o caráter predatório do capital, trazendo uma
sensação de seguridade e integração social e, sobretudo de pertencimento ao processo
social; passando o emprego a constituir-se assim em um efetivo caminho de integração
social.
Por outro lado, completava este panorama de estabilidade o próprio modelo
de produção e acumulação fordista, que ancorado na produção para o consumo de
massa, necessitava de consumidores, a grande massa assalariada (HARVEY, 1998).
A tranqüilidade do salário é um dos pilares deste processo, o próprio Ford
implantou a jornada de 8 horas de trabalho por cinco dólares por dia, o que, na época
significava renda suficiente para o trabalhador viver com dignidade e até mesmo
adquirir um dos automóveis produzidos por sua fábrica. Estava criada a era do
consumismo: produção em massa para um consumo em massa (TOMAZI, 2000, p.52).
O modelo de produção e acumulação fordista, pela própria dinâmica social,
não ficava restrito aos domínios da fábrica e aos processos da economia, ele
determinava a vida social e privada e se integra de certa maneira ao ordenamento
estabelecido pelo Estado de Bem Estar Social.
Neste processo histórico, a educação, como direito conquistado pelas
camadas populares, constitui a promessa de mobilidade social, pois ancorada na
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meritocracia e qualificação criava oportunidades de mobilidade na estratificação
hierarquizada.
Contra esta situação em que o Estado atua como um “colchão amortecedor”
das tensões entre capital e trabalho, regulando as relações, vão se colocar os neoliberais,
em especial Hayek e Friedman, inicialmente sem muita audiência, já que o
desenvolvimento registrado na Europa e EUA alcançou taxas expressivas, a ponto deste
período que foi do pós-guerra até o final dos anos 60 do século XX, ter sido
denominado por Hobsbawm a “Era de Ouro”. Entretanto a discordância neoliberal não é
meramente técnica, como aponta Hobsbawm:
A batalha entre keynesianos e neoliberais não era um confronto
puramente técnico entre economistas profissionais, nem uma busca
para se tratar de novos e perturbadores problemas econômicos (...)
Era uma guerra de ideologias incompatíveis. Os keynesianos
afirmavam que altos salários, pleno emprego e o Estado de bem-estar
social haviam criado a demanda de consumo que alimentara a
expansão e que bombear mais demanda na economia era a melhor
maneira de lidar com depressões econômicas. Os neoliberais
afirmavam que a economia e a política da “Era de Ouro” impediam o
controle da inflação e o corte de custo tanto no governo como na
empresa privada. Contudo, a economia nos dois casos racionalizava
um compromisso ideológico, uma visão a priori da sociedade
humana, (...) os neoliberais detestavam a social-democracia sueca
com seus valores de igualdade e solidariedade (HOBSBAWM, 1995.
p. 399).

Como afirmam Hobsbawm (1995), Fiori (1996) e Antunes (1995): com a
crise do capital a partir dos anos 1970, e a conseqüente crise do financiamento do
próprio Estado, o pensamento econômico e político neoliberal vai ganhar força,
estabelecendo-se alguns processos, que a partir do novo modelo de produção e
acumulação do capital, vão marcar uma nova era de relações entre capital e trabalho, a
saber:
 A crise estrutural do capital;
 O desmoronamento do bloco soviético;
 A expansão do projeto econômico, social e político neoliberal;
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 A mudança de padrão tecnológico da eletromecânica para a
microeletrônica, do analógico para o digital;
 A busca pelos países subdesenvolvidos de dinheiro novo para refinanciar
suas dívidas e alavancar o desenvolvimento.
O conjunto destes processos trouxe profundas mudanças no mundo do
trabalho com sérias repercussões na vida social e política, na participação dos
diferentes segmentos da sociedade do bem estar e dos produtos e serviços gerados
pelo desenvolvimento. Conforme encontramos em Antunes:
É preciso acrescentar ainda que, com a enorme expansão do
neoliberalismo a partir de fins dos anos 70, e a conseqüente crise do
Welfare State, deu-se um processo de regressão da própria socialdemocracia, que passou a atuar de maneira muito próxima da agenda
neoliberal. O projeto neoliberal passou a ditar o ideário e o programa
a serem implementados pelos países capitalistas, inicialmente no
centro e logo depois nos países subordinados, contemplando
reestruturação produtiva, privatização acelerada, enxugamento do
estado, políticas fiscais e monetárias sintonizadas com os organismos
mundiais de hegemonia do capital como FMI e BIRD, desmontagem
dos direitos sociais dos trabalhadores, combate cerrado ao
sindicalismo classista, propagação de um subjetivismo e de um
individualismo exacerbados da qual a cultura "pós-moderna" é
expressão, animosidade direta contra qualquer proposta socialista
contrária aos valores e interesses do capital etc. (ANTUNES, 1995. p.
2)

O paradoxo observado a partir destas transformações, é que quanto mais um
Estado se compromete com as flexibilizações preconizadas pela nova ordem
econômica e política neoliberal e procura se pautar pela busca competitiva de
mercados e de alcançar taxas expressivas de desenvolvimento, mais se aprofunda o
fosso das desigualdades sociais, e mais contingentes situam-se na zona das profundas
desigualdades econômicas e das exclusões.
Além da crise do capital, a própria crise dos Estados em alcançarem
equilíbrio fiscal, ou seja, equilíbrio entre o que gastam e o que arrecadam, vai
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municiar os teóricos contrários ao Estado socialmente gastador e intervencionista,
regulador da economia e das relações entre capital e trabalho.
Ganha força o discurso político e econômico do livre mercado, do Estado
não intervencionista ou regulador, da necessidade, portanto, de desregular o mercado
e flexibilizar as relações entre capital e trabalho, como também do Estado ser menos
gastador em especial com programas sociais.
De certo a flexibilidade é a palavra chave de todo este processo e segundo
Harvey (1998), podemos assim definir a acumulação flexível:
(...) é marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo.
Ela se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos produtos
e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de
produção inteiramente novos, novas necessidades de fornecimento de
serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A
acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões de
desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões
geográficas, criando, por exemplo, um vasto crescimento no emprego
no chamado setor de serviços, bem como conjuntos industriais
inteiramente novos nas regiões até então subdesenvolvidas (...). Ela
também envolve um novo movimento que chamarei de “compressão
do espaço-tempo”; no mundo capitalista os horizontes temporais da
tomada de decisões privada e pública se estreitam, enquanto a
comunicação via satélite e a queda dos custos de transporte
possibilitou cada vez mais a difusão imediata dessas decisões num
espaço cada vez mais amplo e variado (HARVEY, 1998, p. 140).

A princípio poderíamos dizer que toda esta nova ordem, este novo fazer, se
poria em confronto com o trabalho fragmentado, contra a divisão social e técnica do
trabalho. Pois que fundamentado na experiência de trabalho em grupo, participativo e
colaborativo desenvolvido na fábrica Toyota, daí o nome Toyotismo, está agregado à
nova forma de trabalhar. Este novo modelo de produção valorizaria o trabalhador não
mais na perspectiva da qualificação, mas sim no novo contexto de competências para
um modelo de produção flexível. Entretanto, como nos mostra Antunes:
(...) as mudanças encontradas não caminhariam na direção de uma
japonização ou Toyotização da indústria, mas estariam intensificando
tendências existentes, que não configurariam, portanto uma nova
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forma de organização do trabalho. Ao contrário, no contexto das
economias capitalistas avançadas seria possível perceber uma
reconfiguração do poder no local de trabalho, muito mais em favor de
empregadores do que dos trabalhadores (ANTUNES, 1995, p. 48).

O sentido inicial é que se está diante da valorização de um modelo gerencial
de produção mais eficiente às necessidades do novo momento do capital. Este novo
modelo parece resgatar a idéia de um trabalho mais colaborativo, valorizador da
participação do trabalhador nas soluções no dia a dia do processo produtivo e que
parece romper com a divisão social e técnica do trabalho como estabelecido no
Fordismo. Esta situação vai ser desmistificada por Antunes (2004), que aponta que
estaríamos diante de uma espécie de reengenharia do próprio fordismo com novos
processos tecnológicos e com um aprofundamento do estranhamento36 ao trabalho face
às novas bases tecnológicas interativas.
O choque causado pelas mudanças ditadas pelo padrão flexível assume como
afirma Antunes (1995) proporções de “metamorfose social”, com profundas
repercussões negativas na vida social e sobrevivência de milhares de trabalhadores e
suas famílias. Poderíamos dizer ainda, conforme afirma Frigotto (1996), que este
choque também se dá no plano cultural e ético-político, pois se cristaliza a idéia de que
não há outra forma de relações sociais possíveis e desejáveis, que não sejam as relações
capitalistas.
As medidas implementadas, com maior rigor na América Latina, em face da
necessidade dos países deste continente de novos recursos para financiamento de suas
dívidas e para novos investimentos, foram tratadas como ajuste estrutural e seguiram o
receituário imposto pelas agências de financiamento do capital, naquilo que se

36

Estranhamento (Entfremdung) ou alienação termo utilizado por Marx em O Capital para designar a
ruptura entre a subjetividade psíquica do operário e o trabalho que não tem significado direto com sua
própria vida.
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denominou “Consenso de Washington”.37 Se, em geral, estas medidas foram
implementadas em alguns dos seus aspectos em todo o mundo, no que se chamou de
Globalização ou internacionalização do capital, o verdadeiro choque ocorreu nos países
endividados e dependentes do aporte de capital situados no terceiro mundo, como
aponta Fiori:
(...) Há um acordo entre todas essas agências, com relação a que esses
países periféricos deveriam buscar a estabilização monetária, porque
a prioridade número 1 é a estabilização e a política fiscal que têm que
ser submetidas à política monetária (...). E para estabilizar, é
necessário uma política fiscal austera, com cortes de salários dos
funcionários públicos, demissões, flexibilização do mercado de
funcionários públicos, corte das contribuições sociais, reforma da
previdência social (...), é preciso desonerar fiscalmente o capital para
que ele possa aumentar a sua competitividade no mercado
internacional, desregulado e aberto (...) o que passa por desoneração
fiscal, flexibilização dos mercados de trabalho, diminuição de carga
social com os trabalhadores, diminuição de salários (...) privatização,
de preferência selvagem, abertura comercial, garantia do direito de
propriedade (FIORI, 1996, p. 2).

Este ajuste estrutural, que significou o desmonte da rede de proteção social,
se representou profundas mudanças nas relações de trabalho e na inserção social no
chamado mundo desenvolvido, assumiu contornos dramáticos nos países da América
Latina e entre eles o Brasil38, onde os chamados direitos sociais ainda constituíam uma
conquista gradativa. No caso brasileiro, a primeira Constituição que reconheceu mais
plenamente estes direitos e garantias foi a CF de 1988, por isso mesmo, chamada de
“Constituição Cidadã”.

37

A expressão Consenso de Washington foi utilizada pela primeira vez pelo economista John
Williamson, que a explica como referente a uma lista das políticas e das reformas que estão sendo
requeridas na América Latina, em conjunto, consensualmente, pelos principais centros e círculos de poder
sediados na cidade de Washington (FIORI, 1996, p. 2).
38
O caráter redistributivo do Welfare State brasileiro foi limitado, face ter surgido com o caráter de
regular aspectos relativos à organização dos trabalhadores assalariados dos setores modernos da economia
e da burocracia, se conformando como propositura de caráter populista. Mais tarde, no período da
ditadura militar, passa a assumir um caráter compensatório à um modelo de desenvolvimento baseado na
concentração da riqueza (MEDEIROS, 2001)
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As mudanças estruturais estabelecidas no Brasil no bojo do Plano Diretor da
Reforma do Estado39, empreendida em 1995, pelo governo Fernando Henrique,
contemplaram todos os aspectos exigidos pelo contexto internacional. Entretanto não
podemos deixar de observar que a implementação do choque neoliberal em cada
realidade se estabeleceu com suas peculiaridades.
No caso brasileiro chama atenção as marchas e contramarchas, ou seja, a luta
pela democratização da sociedade brasileira; e constitui vetor de importância o
entendimento histórico, político, social e cultural do que seja público e privado. A luta
pela democracia e pela participação ampla da sociedade civil organizada,
sistematicamente esbarra no jogo de interesses da elite nacional.
A homogeneização ou globalização das práticas de livre mercado por um
capital internacional ávido por lucros, acumulação e expansão encontra ressonância no
traço conservador das nossas elites, e em geral, avessa à conquista de direitos sociais
por parte da massa trabalhadora. Como encontramos em Torres (1995):
(...) sem pretender fazer uma exposição teórica, conviria dizer desde
o princípio que o neoconservadorismo e o neoliberalismo têm sido
identificados por Apple como duas vertentes de um mesmo
movimento de direita (TORRES, 1995, apud GENTILI, 1995, p.114).

País escravocrata por longo período, cujas elites foram forjadas no Estado
agrário pelos favores e benesses do poder público e que na virada para o Estado
industrial, também, forjou as novas elites pelo poder de distribuir os espaços e nichos de
produção e investimentos. Lidamos desde longa data com a dificuldade de perceber
quais os reais interesses do Estado Republicano, onde freqüentemente os interesses do
privado ou das elites capitalistas se confundem com os interesses do Estado.

39

O Plano Diretor da Reforma do Estado foi elaborado pelo Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado (MARE),em 1995, sob a liderança do ministro Bresser Pereira e implementado pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Definiu principalmente as novas funções do Estado e seu papel
no contexto político, econômico e social.
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Assim, o jogo da democracia, do pertencimento, da participação, da
efetividade das políticas sociais e das quais as políticas de educação, esbarram na forma
restrita, não universal como estas políticas se estabelecem, se desenvolvendo por ações
focais, como uma espécie de possibilidade para uma cidadania restrita como apontam
Oliveira e Duarte (2005):
As políticas sociais na realidade brasileira atual visam
prioritariamente o alívio da pobreza, a retirada da condição de miséria
daqueles que sequer conseguiram alcançar as condições mínimas de
sobrevivência. Mantêm-se, pois, os traços restritivos na forma de
tratar as questões sociais no Brasil, uma vez que os avanços
propostos na Constituição de 1988 foram logo alvo de reformas e
que, na tão propalada modernização do país, persistiu o traço da era
desenvolvimentista que submete a política social à política
econômica (OLIVEIRA e DUARTE, 2005, p.285).

É neste contexto histórico que se conformam os significados de exercício
pleno da cidadania, exercício de direitos sociais, promoção da igualdade, os sentidos
construídos de pertencimento político, econômico, social e cultural na sociedade
brasileira, as contradições na proposta de construção de uma sociedade democrática e da
própria democratização da educação40.
Quando lançamos um olhar sobre a história da conformação do tecido social
brasileiro, das relações de poder, da mobilidade social, facilmente vamos observar que a
nossa história é marcada pela existência de elites oligárquicas e de uma grande massa,
maioria expressiva de um povo desfiliado de direitos e de acesso aos bens e serviços
gerados pela sociedade.
Este traço tem momentos de distensão, com a ocorrência de concessões ou
conquistas sociais a favor dos segmentos trabalhadores, nos momentos históricos de luta
entre grupos das elites ou na busca da classe média em participar da arena de decisões

40

A questão da democracia na perspectiva neoliberal não guarda relação com a existência de certos
mecanismos e critérios que promovem uma progressiva igualdade e que se concretizam na existência de
um conjunto inalienável de direitos sociais. Ela é simplesmente, um sistema político que deve permitir
aos indivíduos desenvolver sua inesgotável capacidade de livre escolha na única esfera que garante e
potencializa a referida capacidade individual: o mercado (GENTILI, 1996).
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da vida nacional. Isto se expressa muito bem no paradoxo que se estabelece no período
de 20 anos de governo da ditadura militar, que enquanto cerceava as liberdades políticas
procurava universalizar a cobertura de políticas sociais como forma de se legitimar.
Outro aspecto que também favoreceu as concessões de direitos sociais
constitui na busca da hegemonia política, o interesse de grupos que disputam o poder,
em estabelecer acordos com as massas trabalhadoras, o que foi entendido sob o conceito
de “populismo”.
Entretanto, também não podemos deixar de reconhecer que alguns avanços
são resultados de lutas pela democratização, como aponta Raichelis:
As lutas pela democratização da sociedade brasileira, protagonizada
por amplos movimentos sociais, são expressões da tentativa de
construir esferas públicas, quando a luta pela conquista e pela
extensão de direitos associou-se à construção democrática do Estado
e da sociedade (RAICHELIS, 2000, p 28).

As políticas compensatórias que buscam desenvolver ações sociais que
atenuem as desigualdades, econômicas e sociais e as exclusões, se estabeleceram em um
cenário onde milhares de postos de trabalho têm sido extintos em todo mundo e
principalmente, a flexibilização das relações de trabalho tem conduzido à precarização
do trabalho, ou seja, se exclui fortemente naquilo que é mais essencial à vida humana, o
direito ao trabalho como fonte primordial de exercício de cidadania e dignidade
humana.
Diante deste cenário, a educação, como aponta Saviani (1999), ora assume o
papel de meio de equalização dos desajustes humanos na busca da inserção no meio
social, ora assume uma postura crítica reprodutivista, ora se percebe transformadora.
Assim não poderia deixar de ser a nossa educação profissional, que embora em sua
trajetória possa assumir ou sinalizar estas três tendências, marcantemente tem sido
percebida como meio para equalização dos problemas sociais.
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2.2. A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL: HISTÓRICO E
PANORAMA ATUAL

A história da educação brasileira, em geral, revela os determinantes
políticos, econômicos e sociais do país e reflete, sobretudo, em suas reformas, políticas
e ações desenvolvidas, o quadro político, econômico, social e cultural dos diferentes
momentos da história brasileira e as relações estabelecidas com o contexto mundial.
Esta correlação se dá ao longo do processo educacional brasileiro, conforme afirma
Libâneo:
A história da estrutura e da organização do ensino no Brasil reflete as
condições socioeconômicas do País, mas revela, sobretudo, o
panorama político de determinados períodos históricos (...). A partir
da década de 80, por exemplo, o panorama socioeconômico brasileiro
indicava uma tendência neoconservadora que acenava a minimização
do Estado, o qual se afastava de seu papel de provedor dos serviços
públicos, como saúde e educação (LIBÂNEO, 2003, p.131).

Desta forma, nos propomos aqui, a fazer um relato conciso da história da Educação
Profissional do século XX até os dias atuais, estabelecendo a correlação das políticas de
educação com o contexto histórico da sociedade brasileira.

Conforme encontramos em Gadotti (2006), Libâneo (2003) e Manfredi
(2002), quando nos debruçamos em analisar a educação brasileira no século XX, vamos
perceber que alguns aspectos centrais dominam a educação brasileira, entre eles
podemos destacar a luta pelo acesso e democratização da educação, a questão da
centralização e descentralização, da quantidade e da qualidade, da dualidade entre a
educação geral e o que hoje denominamos de modalidades de educação, em especial a
Educação Profissional, a Educação Especial e a Educação de Jovens e Adultos. As duas
últimas modalidades são assim percebidas, à parte da educação geral, por trazerem em
seu bojo a diferença, a alteridade como traço marcante, sendo assim rejeitadas pela
dificuldade de homogeneização.
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A Educação Profissional no Brasil traz a marca histórica de ser destinada aos
que vão fazer (camadas pobres) e não aos que se destinam a pensar (os segmentos mais
aquinhoados socialmente). Mesmo nos dias atuais em que está fortemente vinculada
com as demandas do mercado de trabalho, o que regula a sua organicidade, ainda é
concebida, em especial na formação inicial de jovens e trabalhadores, ou até mesmo no
chamado ensino técnico, em uma visão assistencialista, compensatória e pretensamente
integradora.
Embora a Educação Profissional, pelo receituário internacional, não deva ser
objeto de investimentos do Estado, não está isenta de adotar as soluções preconizadas
pelo consenso das agências de financiamento internacional para a reforma da educação
em geral. Assim deve promover a adoção de mecanismos de controle e avaliação da
qualidade dos serviços educacionais proporcionados e subordinar a produção
educacional às necessidades do mercado (GENTILLI, 1996).
A rigor poderíamos dizer que a preocupação com a qualidade41 da educação
pública brasileira no século XX se inicia com a fundação da Associação Brasileira de
Educação, em 1924. A partir dos processos estabelecidos neste espaço, um grupo de
educadores, liderados por Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho,
Pascoal Leme e outros, buscam o estabelecimento de uma educação pública, laica e
gratuita, situações primordiais para o favorecimento do acesso da massa popular aos
bancos escolares. Estes princípios ganham visibilidade com o lançamento do Manifesto
dos Pioneiros da Educação Nova42.

41

Qualidade como vários outros termos utilizados na educação é uma expressão polissêmica. O
neoliberalismo formula um conceito específico de qualidade, decorrente das práticas empresariais e
transferido sem mediações para o campo educacional. Assim as instituições escolares são entendidas
como empresas produtivas (GENTILI, 1996).
42
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova – constitui documento datado de 1932, que consolidou a
visão de um segmento da elite intelectual, que vislumbrava a possibilidade de interferir na organização da
sociedade brasileira do ponto de vista da educação. Redigido por Fernando de Azevedo, foi assinado por
26 intelectuais, entre os quais Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, Roquete Pinto, Delgado
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Efetivamente, as idéias presentes no Manifesto dos Pioneiros e o debate que
suscitam só vão passar a influenciar a realidade educacional brasileira a partir da década
de 1930, com as reformas Chico Campos e Capanema. Até então, no que tange à
Educação Profissional, esta era restrita a umas poucas instituições, públicas ou de
natureza corporativa ou filantrópica; o Estado toma a primeira iniciativa de fôlego na
educação profissional com a instalação de 19 escolas técnicas criadas em 1909 pelo
presidente Nilo Peçanha, sendo em geral dedicadas aos órfãos, pessoas em situação de
extrema pobreza e pessoas com deficiência (CUNHA, 2000).
Enfim em um país que cultivava o desprezo pelo trabalho físico, aprender a
trabalhar era questão dos desprotegidos da sorte, dos desamparados sociais. Podemos
entender este processo como encontramos em Frigotto:
Há mais de um século e meio Karl Marx assinalava que a sociedade
capitalista era a última forma de organização social classista e que,
portanto, era a que demarcava o fim da pré-história humana porque
na sociedade de classes o humano se dilacera, se esgarça e se perde.
Sob esta pré-história, de forma diversa e por justificativas e
mistificações ideológicas diversas, tanto a cidadania quanto a
formação humana são reguladas por um poder e forças que incluem
minorias e excluem as maiorias. Há uma cidadania e processos
formativos de segunda categoria (FRIGOTTO, 1996, p.2)

Segundo Manfredi (2002, p.98) com a mudança do Estado Agrário 43 para o
Estado Industrial44 no período pós anos 1930, o Estado precisa promover um esforço de
formar os quadros profissionais que o setor industrial vai necessitar. Isto explica o
“boom” que a educação profissional vai ter neste período saltando de um pouco mais de

de Carvalho, Hermes Lima e Cecília Meireles. Defendia a bandeira de uma escola única, pública, laica,
obrigatória e gratuita (BOMENY, 1991).
43
Período em que a construção e evolução do Estado Nacional se definem pela politização da economia
pela elite agrária nacional. O Estado é visto como um “comitê executivo” dos interesses agrários
oligárquicos (REIS, 1988).
44

Período histórico no qual a Revolução de 1930 marca uma transição dos processos de poder e
produção das oligarquias rurais, que foi denominada “república velha” para um contexto no qual se
acentuaria o papel no Estado no benefício das elites industriais que vão se fortalecer no projeto político
modernizante do Brasil (REIS, 1988).
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uma centena de escolas de educação profissional, para aproximadamente 1300 Escolas
de Ensino Profissional.
Embora tenham representado um esforço de sistematização da política
educacional brasileira, os textos das Leis Orgânicas da Educação Nacional que vão
reformular a educação geral e profissional neste período, mantêm o caráter dualista da
educação ao afirmar como objetivo do Ensino Secundário e Normal: “formar as elites
condutoras do país”, cabendo ao Ensino Profissional oferecer “formação adequada aos
filhos dos operários, aos desvalidos da sorte e aos menos afortunados, aqueles que
necessitam ingressar precocemente na força de trabalho”.
Nos anos 1940, com a reforma Capanema, vai ser fundado o sistema S com a
criação do SENAI e SENAC. Observa-se que neste momento, a opção de educação
profissional que o país assume, em termos de estrutura e sistema de educação continua
sendo dualista. A educação profissional era uma estrutura à parte, com o objetivo de
qualificar e criar oportunidades aos filhos da pobreza, enquanto à classe média e às
elites era destinada a educação geral, humanística e propedêutica destinada a preparar
para o ensino superior formador das elites e quadros dirigentes da sociedade brasileira.
No plano internacional, a vitória da democracia sobre o nazi-facismo em
1945, vai influenciar diretamente o quadro político e de poder no Brasil, levando ao fim
do Estado Novo, o que vai significar uma maior participação das massas no plano
político.
Este contexto, segundo Bonamino et ali (1971) vai tornar possível, por meio
de uma série de leis, decretos e portarias, de 1950 até 1960, um avanço na tentativa de
unificação desses dois segmentos do sistema educacional. Essa unificação, entretanto,
só se concretizaria em termos legais no início dos anos 1960, com a equiparação legal
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entre os diferentes cursos do ensino profissional, e entre este e o ensino geral
secundário. Todavia ao nível da realidade continuavam a existir dois tipos de ensino
para diferentes públicos, os do andar de cima e os do andar de baixo, os que fazem e os
que pensam.
Em geral, em consonância com a conformação do tecido social brasileiro e
as necessidades do modelo de produção e acumulação do capital entre nós, isto vai
permanecer assim, até a nova LDB implementada no período da ditadura militar nos
anos 70. Por meio da LDB 5692/71, foi priorizada a formação profissional compulsória
no ensino médio. Nada mais do que a velha idéia das elites brasileiras de tentar mudar a
realidade pela edição de uma Lei.
Considerando a precariedade da educação brasileira e o acesso da massa à
escola a partir dos anos 1960, resultado de acordos entre as elites e o proletariado, não
houve condições para que o prescrito na legislação fosse efetivamente estabelecido.
Assim não passou a proposta de formação profissional de meras oportunidades
insuficientes quantitativamente e qualitativamente, de uns poucos cursos que na verdade
não profissionalizavam ninguém.
No período da ditadura militar que governou o país, tivemos, além da
reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 5540, que
reformulou o ensino superior. Ambas as reformas, assim como a legislação educacional
complementar do período, tiveram inspiração na Teoria do Capital Humano, por onde se
via a educação como um dos caminhos fundamentais para o desenvolvimento
econômico e a mobilidade social dos indivíduos.
Essa teoria, surgida nos Estados Unidos e Inglaterra, nos anos 1940 e 1950, e
amplamente difundida no Brasil, nos anos 1960 no bojo da economia da educação, foi
estruturada no âmbito das teorias desenvolvimentistas do pós-guerra. Foi um momento
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em que a educação, conforme assinala Paiva (2001), passou a ser vista,
simultaneamente, como o motor das etapas do crescimento econômico, e do
atendimento aos planos de desenvolvimento socialista, sendo então valorizada como
parte da estratégia de hegemonia capitalista americana.
A Teoria do Capital Humano influenciou a prática educativa que passou a
pautar-se por uma pedagogia fundamentada nos princípios da racionalidade e da
eficiência, dando ao trabalho escolar um caráter acentuadamente tecnicista, que se
materializou em propostas fechadas, restritas a uma aprendizagem para o saber fazer
(MANFREDI, 2002).
Nos tempos atuais como aponta Paiva (2001), a Teoria do Capital Humano
ressurge resgatada pelo Banco Mundial e pela Universidade de Harvard como
ferramenta ainda importante para o planejamento da educação dos países periféricos.
Todavia a educação no novo contexto de produção flexível é mais vista como forma de
tornar a aprendizagem mais adequada para apresentar respostas a um mundo com
equações cada vez mais complexas, do que como um caminho para o desenvolvimento
econômico.
É digno de observação, que até os anos 1990 é expressivo o contingente dos
que ainda não tiveram acesso à escola ou que dela foram excluídos. Aqueles que
embora tenham passado pelo sistema educacional, mas que foram excluídos pelas
inúmeras variáveis políticas, econômicas, sociais, culturais e pelas próprias dinâmicas e
processos das práticas educacionais, situam-se à margem do sistema e em geral são
objeto de ações compensatórias.
Não podemos deixar de assinalar as transformações ocorridas na educação
brasileira em função das reformas estruturais neoliberais. Estas reformas foram
consolidadas na LDB 9394/96, que mais uma vez confirma as dualidades
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historicamente presentes no sistema educacional brasileiro, quando dá tratamento de
modalidade à Educação Profissional. Vale registrar ainda que a visão que se imprime à
formação profissional se conforma no caminho da concepção produtivista em
contraposição a uma perspectiva civil democrática (SINGER, 1996).
A perspectiva civil democrática está alinhada com uma visão política
democrática, mas não liberal, representando assim, um caminho, um processo
preocupado com o educando, com sua formação crítico-reflexiva em relação ao
exercício dos direitos e deveres, para uma vida autônoma e engajada, visando à
promoção de uma sociedade democrática. Já a perspectiva produtivista, assim
denominada por Singer (1996), está alinhada com o pensamento político liberal que
valoriza a concorrência do livre mercado e o capital humano acumulado por cada um. A
educação teria como finalidade primordial preparar o educando por meio do
desenvolvimento máximo de suas competências para a melhor inserção possível no
mercado de trabalho.
Cabe destacar que no pano de fundo deste processo está uma diferença
sensível entre as ideologias democrática e liberal. Pois se para esta ultima a igualdade é
o estatuto formal da submissão de todos perante a lei, a liberdade reside como assinala
Adam Smith (1985) na diferenciação das pessoas pelo livre jogo do mercado, onde
ganha realce o capital acumulado de cada um na educação. Já para a democracia a
igualdade e a liberdade estão indissociáveis, não havendo justiça no livre jogo de
mercado, pois os participantes não estão em pé de igualdade social.
Aliás, é bom que se diga que na perspectiva liberal ou neoliberal sai de cena
a igualdade, que é vista como uma distorção e projeta-se a eqüidade; esta expressão
incorpora valores e conceitos de justiça e respeito às diferenças naturais entre as
pessoas. Assim há justiça no conjunto das relações sociais onde tais diferenças são
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respeitadas. Este discurso parece atender as aspirações de inúmeros grupos, pois que se
fundamenta no respeito às individualidades se contrapondo assim no entender dos
neoliberais à igualdade, que constitui uma pretensão homogeneizadora a serviço de
interesses coletivos, um desrespeito à liberdade individual, uma artificialidade
(FRIEDMAN apud GENTILI, 1996).
Quando pensamos a cidadania, a igualdade, o papel do processo educacional
e o esforço de incluir e de ampliar o sentido de pertencimento na educação, não
podemos deixar de olhar a perspectiva triunfante de uma educação profissional
produtivista, onde as concepções e práticas são fragmentárias, com a separação entre a
educação geral e os conteúdos formativos para o trabalho. Esta realidade cria um fosso
entre conhecimento científico e conhecimento técnico e principalmente onde as relações
de poder “não são percebidas” como um espaço necessário de reflexão. Ficamos assim,
na perspectiva da promoção de uma educação profissional que atenda aos interesses do
mercado, como afirma Frigotto:
O papel dos processos educativos, mormente a formação técnicoprofissional, é de produzir cidadãos não mais para o conflito, a luta
pelos seus direitos e pela desalienação do e no trabalho, mas cidadãos
“participativos”, não mais trabalhadores, mas colaboradores e
adeptos ao consenso passivo. (FRIGOTTO, 1996, p.8).

Quando consideramos a trajetória histórica da Educação Profissional no
Brasil, em sua dualidade, não raro esteve a reboque das necessidades de mercado, isto
mesmo quando foi tratada como caminho de equalização frente à marginalidade social.
Muitas vezes se estruturou em termos curriculares para a promoção do domínio de
conteúdos operacionais, onde os aspectos formativos para o exercício da liberdade, da
igualdade e da vida cidadã em grande parte foram considerados de menor importância
ou considerados atentatórios contra a ordem estabelecida.
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Com a reforma neoliberal ganha centralidade, na educação a pedagogia da
qualidade total, que em grande parte significa a busca de transferir para a esfera escolar
os métodos e as estratégias do setor produtivo, assim a crise da educação é uma crise de
gerenciamento, onde a educação vai ser tratada como produto, mercadoria e não como
direito social como aponta Gentili:
Neste sentido, a existência de mecanismos de exclusão e
discriminação educacional resulta, de forma clara e direta, da própria
ineficácia da escola e da profunda incompetência daqueles que nela
trabalham. Os sistemas educacionais contemporâneos não enfrentam,
sob a perspectiva neoliberal, uma crise de democratização, mas uma
crise gerencial. Esta crise promove, em determinados contextos,
certos mecanismos de “iniqüidade” escolar, tais como a evasão, a
repetência, o analfabetismo funcional, etc. (GENTILI, 1996, p.18).

A crise do Estado em estabelecer uma política educacional, que atenda aos
interesses do capital na perspectiva neoliberal, vai levar à ingerência dos órgãos de
financiamento do capital internacional na definição das políticas de educação no Brasil.
É o que podemos observar na afirmativa de Kuenzer, quando analisa a adoção de
recomendações do Banco Mundial na configuração das políticas educacionais adotadas
pelo Estado brasileiro:
Em virtude do elevado investimento que seria necessário para
universalizar pelo menos o ensino médio nos países periféricos, o
Banco Mundial tem recomendado que se priorize o ensino
fundamental, deixando de investir em Educação Profissional
especializada e de elevado custo como estratégia de racionalização
financeira (...) e por ser o nível fundamental o de maior retorno
econômico e ser irracional o investimento em um tipo de formação
profissional cara e prolongada (KUENZER, 1997 apud MANFREDI.
2002 p.136).

Essa ingerência muitas vezes se conforma nos caminhos do que já constitui
uma tendência na nossa história educacional, a chamada cooperação internacional,
conforme nos diz Vieira:
Assim como ocorrera no passado, os anos noventa protagonizaram
nova onda de acordos internacionais e uma redescoberta da educação
como um campo fértil de investimentos. Nesse contexto, combinam-
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se pelo menos três variáveis. A primeira diz respeito à definição de
uma agenda internacional para a educação (...) A segunda variável,
que expressa as políticas internacionais para a educação, se traduz em
propostas firmadas no contexto da retomada de uma visão que
articula a educação ao desenvolvimento, em moldes semelhantes à
teoria do capital humano (...) se firma a partir da chamada revolução
do conhecimento (...) A terceira variável diz respeito à presença de
organizações internacionais no país voltadas para o desenvolvimento
de projetos na área de educação, a exemplo da Unicef e do Banco
Mundial (VIEIRA, 2001, p.61)

A participação do Brasil em uma agenda internacional de educação não se dá
por acaso, a internacionalização do capital vai exigir algumas condições mínimas em
termos de capital humano para ocorrer com sucesso. A Conferência Mundial sobre
Educação para Todos, ocorrida em Jomtiem, na Tailândia em 1990, vai se constituir em
um marco na definição de compromissos no âmbito de políticas globais no campo da
educação. A partir deste contexto internacional e sob a consultoria do Banco Mundial,
vão ser conformadas políticas de educação para o Brasil, que vão se alinhar ao contexto
internacional.
Em que pese as inúmeras boas intenções, uma vez que o encontro de Jontiem
é marcado por expressiva participação não só de países, mas também dos movimentos
sociais organizados em defesa dos mais diferentes segmentos de excluídos, e a partir de
algumas definições, que, se interessavam à massa de deserdados e de desfiliados sociais,
também interessavam ao capital internacional, é que se estabelecem as políticas e
processos de educação dos filhos do operariado, da massa, da pobreza: as políticas de
cobertura restrita e não universal.
Cai assim a educação profissional no lugar comum da dualidade, onde
educação e trabalho continuam sendo vistos de maneira separada e mais do que isto, a
década de 1990 é o período de orientação por parte das agências de fomento e fundo
internacionais da implementação de políticas sociais com focalização na pobreza ou
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políticas sociais orientadas para os mais pobres, segundo a qual focalizar constitui uma
condição necessária para a realização de investimentos em políticas sociais e a tal
história do custo – benefício de cada programa, a educação profissional também vai ser
vista sob este olhar.
Um curioso paradoxo é encontrado no que apontam Oliveira e Duarte
(2005); o modelo de proteção social desenvolvido nos anos 1990 privilegia o acesso via
renda e não via trabalho, daí em nossa realidade os diversos programas de transferência
de renda e os baixos investimentos em educação profissional, em que pese o discurso
oficial de valorização da educação profissional. Em especial a educação, tratada como
mercadoria, na perspectiva de políticas individualistas, passa a ser, excetuando-se o
ensino fundamental, objeto do esforço de formação continuada pessoal e de preferência
sem custos para o Estado.
No que diz respeito à Educação Profissional, a agenda neoliberal nos anos
1990 define propostas de reforma e regulamentação das ações para o setor, o que se deu
através do Decreto 2208/97- Governo Fernando Henrique e Decreto 5154/04- Governo
Lula. Em ambos os decretos constituem objetivo maior da Educação Profissional
promover a inclusão social no mundo do trabalho por meio da qualificação profissional.
Entretanto como aponta Kuenzer (2006) estas propostas não só não surtiram o efeito
desejado como ainda tornaram mais precarizadas as ofertas educativas, a partir do que
formula o seguinte pensamento:
Do ponto de vista do mercado ocorre um processo de exclusão da
força de trabalho dos postos estruturados, para incluí-la de forma
precarizada em outros postos da cadeia produtiva, o que poderíamos
chamar de exclusão includente. Já do ponto de vista da educação,
estabelece-se um movimento contrário, dialeticamente integrado ao
primeiro; por força de políticas públicas professadas na direção da
democratização, aumenta a inclusão em todos os pontos da cadeia,
mas precarizam-se os processos educativos, que resultam em meras
oportunidades de certificação, os quais não asseguram nem inclusão
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nem permanência, é o que chamaríamos de inclusão excludente
(KUENZER,2006,p.880).

Vale lembrar que as políticas de formação para o trabalho são conduzidas
não só pelo Ministério da Educação, mas também pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, contando este último com recursos financeiros do Fundo de Amparo ao
Trabalhador. No governo Fernando Henrique os principais programas implementados
foram o PLANFOR - Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador - conduzido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego e o PROEP - Programa de Expansão da Educação
Profissional – conduzido pelo Ministério da Educação; ambos os programas encontram
base jurídica no Decreto 2208/97, que seguiu a orientação do Banco Mundial no sentido
de separar o ensino médio da Educação Profissional, que passaram a percorrer
trajetórias diferentes (Kuenzer, 2006). Com a revogação do Decreto 2208/97 pelo
Decreto 5154/04 editado no governo Lula foi restabelecida a integração entre ensino
médio e Educação Profissional.
Outro aspecto a considerar no esforço de formação profissional desenvolvido
nos últimos dez anos, é que se o PLANFOR se caracterizou pela qualificação
profissional por meio de cursos aligeirados e focados em especializações destinadas a
atender demandas do mercado. A sua avaliação levou a que no governo Lula, os novos
programas propostos como o PROJOVEM – Programa Nacional de Inclusão de Jovens:
Educação, Qualificação e Ação Comunitária e o PROEJA - Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional à Educação Básica, na Modalidade de Jovens e
Adultos explicitassem outro modelo com a proposta de cursos com maior carga horária.
Na perspectiva de política focalizada na juventude pobre em situação de
vulnerabilidade, no governo Lula foi criado o Programa Nacional de Estímulo ao
Primeiro Emprego - PNPE que é gerenciado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
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Devemos destacar como aponta Antunes (2004) que um dos efeitos
perversos do modelo econômico flexível é justamente a crescente exclusão dos jovens
ao acesso dos postos de trabalho, o que se explica pela pressão exercida pelos bolsões
de mão de obra altamente qualificada disponíveis.
O PNPE objetivou atender os jovens brasileiros de baixa renda e baixa
escolaridade, sem experiência prévia de trabalho por meio de duas linhas: a qualificação
social e profissional e a inserção imediata no mercado de trabalho (MTB/PNPE, 2006).
Um dos traços marcantes da proposta consistiu na não vinculação entre a escolarização
e a formação profissional oferecida.
Constitui

característica

comum

dos

projetos

implementados

como

desdobramento dos Programas desenvolvidos na formação profissional a concessão de
bolsas. Esta situação ao nosso olhar tem estimulado a que muitos jovens venham
abandonando a escola formal, para passar a freqüentar as oportunidades de formação
profissional em função da oferta de bolsa auxílio.
Em comum as políticas e os programas desenvolvidos para a formação
profissional, no período pós Lei 9394/96 (LDBEN), representam um repasse das
atribuições do Estado para a Sociedade Civil, conforme orientações emanadas do Banco
Mundial, que dá a receita de que o Estado deve investir em Educação Básica, mas não
em Educação Profissional que é cara.
Os programas de formação profissional desenvolvidos pelo diferentes órgãos
de governo, pela via da chamada esfera pública, são em número de 12, sem que tenha
havido uma efetiva alteração da realidade de formação profissional. Isto confere uma
baixa efetividade social aos programas desenvolvidos, como também expressa uma
ausência de política de Estado (Kuenzer, 2006).
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Os processos históricos que balizaram e conformaram a Educação
Profissional no Brasil, da equalização social dos abandonados e desvalidos da sorte ao
concerto atual de política social focalizada para os mais pobres, traz a marca indelével
da regulação social da pobreza pela subordinação à pedagogia do mercado (Frigotto,
2001).
A grande pauta que marca os anos 1990 é a associação da globalização com
a exclusão social, este último termo fortemente marcado pelo pensamento francês e sua
generalização. Castel (1998) faz uma dura crítica ao reducionismo com que é tratada a
questão da exclusão, entretanto este autor em seus trabalhos associa fortemente o termo
exclusão às práticas atuais no mundo do trabalho e suas transformações na vida social,
as desigualdades geradas e as rupturas sociais causadas pelo desemprego ou pela
precarização das relações de trabalho. Tudo isto leva inclusão/exclusão a constituírem
um par categorial conformados pela lógica da subordinação às necessidades do capital,
como afirma Oliveira (2004):
A sobrevivência das sociedades em que domina o modo de produção
capitalista depende necessariamente da exclusão. Sob outro ângulo,
entretanto, esta exclusão conta também com o passo da inclusão, mas
a reinclusão do excluído já se dá sob uma nova perspectiva
ontológica. O preço pago para que o princípio de síntese do capital
seja capaz de abranger toda a realidade é torná-la disponível à sua
lógica, ou seja, é preciso antes despoja-la de sua condição de
complexidade e reduzi-la à simplicidade das determinações
quantitativas da economia (OLIVEIRA, 2004 APUD KUENZER,
2006, p.881).

.
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3. A DIALÓGICA INCLUSÃO/EXCLUSÃO, A IGUALDADE/
DESIGUALDADE E A CIDADANIA: CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA A
COMPREENSÃO DAS POLÍTICAS DE INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO.
Tratamos neste capítulo de estabelecer diálogo com os autores que abordam
as questões da exclusão/inclusão e igualdade/desigualdade como processos dialógicos e
dialéticos. Buscamos ainda destacar, como aspectos relevantes de fundamentação desta
pesquisa, os olhares teóricos que procuram entender as políticas educacionais e entre
estas, de forma particular, as políticas de inclusão na educação, sob o enfoque da
exclusão e desigualdade. Mas, sobretudo considerando estas categorias como processos
imbricados e construídos nos planos econômicos, político, cultural e social e pelas
relações de poder que balizam todos estes caminhos.
Apropriamos-nos aqui do dialogismo de Bakhtin (1981) como uma
metáfora. Assim, segundo a perspectiva bakhtiniana, pela qual o outro é imprescindível
na construção do nosso eu, o eu e o tu se constituem na unidade da vida pelos múltiplos
diálogos. Da mesma forma a inclusão constitui a exclusão em uma relação não só
dialética pelas necessidades dos contrários, mas essencialmente dialógica por ser uma
relação fenomenológica polifônica, social, histórica e ideológica.

3.1. A IGUALDADE/DESIGUALDADE
Ao tratarmos aqui a questão da igualdade, acreditamos estar diante de uma
categoria essencial a compreensão dos processos de inclusão/exclusão, e está
intimamente ligada à luta pelos direitos humanos, à liberdade do homem e
essencialmente à questão da cidadania como nos afirma Fleury (2002):
A equalização jurídica e política na condição da cidadania abriram
um campo de lutas em torno da noção de igualdade, entendida pelos
liberais como natural e de oportunidades (Friedman e Friedman,
1980) ou também de resultados, em uma perspectiva socialdemocrata. A permanente tensão entre liberdade e igualdade,
fundamentos da cidadania aos quais se associa a solidariedade, dão
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lugar a diferentes concepções de democracia, com a ênfase colocada
nas liberdades inerentes ao individualismo possessivo, na igualdade
de resultados substantivos ou na autonomia do sujeito (FLEURY,
2002, p. 9-10).

Se a igualdade conquistada pela revolução francesa no século XVIII tem a
conotação de liberdade face à conquista pelo homem dos direitos civis e políticos; a luta
da classe trabalhadora nos séculos XIX e XX demonstra claramente que não há
igualdade, nem liberdade sem o exercício de direitos econômicos, sociais e culturais.
Este entendimento nos leva à concepção contemporânea da universalidade,
indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos na busca de estabelecer e
garantir a igualdade, como consta da Declaração gerada pela Conferência Mundial de
Direitos Humanos de Viena (1993):
Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis,
interdependentes e inter - relacionados. A comunidade internacional
deve tratar os direitos humanos de forma global, justa e eqüitativa,
em pé de igualdade e com a mesma ênfase. Embora particularidades
nacionais e regionais devam ser levadas em consideração, assim
como diversos contextos históricos, culturais e religiosos, são dever
dos Estados promover todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais, sejam quais forem seus sistemas políticos, econômicos
e culturais (PARÁGRAFO 5º da DECLARAÇÃO DE VIENA,
1993).

Entretanto,

como

aponta

Mazzuoli

(2001)

se

o

processo

de

internacionalização dos direitos humanos, cristalizados pela Declaração Universal dos
Direitos Humanos (ONU, 1948), leva ao entendimento contemporâneo da
indivisibilidade destes direitos, não podemos desconhecer que a história e o exercício da
igualdade e dos direitos humanos têm se dado de forma fragmentária. Esta situação na
pós-modernidade adquire contornos de radicalização, face à perspectiva neoliberal de
liberdade, ou seja, a predominância da individualidade frente o Estado, o que vem a
trazer sérias dificuldades para a expansão da cidadania (GORZA LAVALLE, 2003).
A predominância do individual sobre o coletivo traz sérias conseqüências
para a cristalização de direitos, face que mesmo em sociedades marcadas por fortes
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diferenças socioeconômicas e outras iniqüidades, as tarefas da ordenação política e da
incorporação social passaram pela edificação da cidadania (FLEURY, 1994).
Historicamente, vamos encontrar na obra de Aristóteles (GRAMSTRUP,
2007) a igualdade como fundamento da democracia e da cidadania:
A primeira espécie de democracia é aquela que tem a igualdade por
fundamento. Nos termos da lei que regula essa democracia, a
igualdade significa que os ricos e os pobres não têm privilégios
políticos, que tanto uns como outros não são soberanos de um modo
exclusivo, e sim que todos o são na mesma proporção
(ARISTÓTELES, APUD GRAMSTRUP, p. 236).

Gramstrup (2007), em seu texto O Princípio da Igualdade, aponta alguns
significados de igualdade como: a igualdade numérica ou absoluta (tudo igual para
todos); a igualdade proporcional (a cada qual e de cada qual segundo certas
características de grau variável); a igualdade proporcional pelo mérito (a cada qual
segundo seu merecimento); a igualdade proporcional qualitativa (o igual aos iguais e o
desigual aos desiguais), estes entendimentos de igualdade são encontrados na obra de
Aristóteles. Gramstrup (2007) destaca, ainda, no século XVIII, o entendimento de
Rousseau em relação à igualdade associada a um estágio primitivo de felicidade (que
deve ser recuperada pelo pacto social) e ainda a igualdade associada às necessidades
fundamentais (a cada qual segundo suas necessidades, segundo Marx e Engels).
Em geral, poderíamos dizer que no senso comum e no exercício real, a
igualdade ainda está fortemente atrelada aos direitos civis e políticos, não constituindo
erro afirmar que em boa parte do mundo nem mesmos estes direitos universais estão
garantidos, como afirma Zaluar:
Muitas das lutas levadas à frente como sendo de direitos humanos,
especialmente no que se refere à violência institucional contra os
pobres, na verdade são lutas para tornar seus direitos civis reais, e não
meramente formais, pois já estão na letra da lei (ZALUAR, 1997 p.
6).
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Poderíamos aqui continuar arrolando significados para o termo igualdade,
entretanto é importante perceber como a igualdade se traduz em realidade nas interações
sociais e os efeitos que produz na vida social tanto na perspectiva individual como
coletiva.
A igualdade no plano formal está bastante associada à idéia de justiça, ou
seja, à igualdade perante a lei, que se aplica “imparcialmente” a quem a norma iguala e
desiguala. Este princípio da igualdade ganha força com a revolução francesa no século
XVIII, onde a burguesia associada em um primeiro momento ao proletariado luta com
base no pensamento liberal, pela queda dos privilégios e diferenciação pela origem.
A igualdade perante a lei é o princípio fundamental do ordenamento do
tecido social e essencial para o crescimento do modelo capitalista de acumulação e
produção; embora se concretize pela desigualdade material, social e cultural, vai ser
justamente a igualdade formal, a igualdade da norma para todos, que vai regular e dar
estabilidade ao desenvolvimento dos interesses capitalistas, e isto fica claro na
afirmação que retrata o processo histórico de desenvolvimento do capitalismo no século
XIX:
A partir do momento em que o paradigma da modernidade converge
e se reduz ao desenvolvimento capitalista, as sociedades modernas
passaram a viver da contradição entre os princípios de emancipação,
que continuaram a apontar para a igualdade e a integração social e os
princípios da regulação, que passaram a gerir os processos de
desigualdade e de exclusão produzidos pelo próprio desenvolvimento
capitalista (SANTOS, 1995, p. 1).

No Brasil, em que pese às diferenciações, ocorridas em nosso meio, no
processo de desenvolvimento do capitalismo, vamos igualmente encontrar uma
profunda desigualdade social, também gerada pela propriedade e pela exploração do
trabalho.
O fato de se ser proprietário marca inclusive a diferenciação no pleno gozo
dos direitos civis, um exemplo disto é que para se ter o exercício do voto no século XIX
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era necessário ser proprietário; quanto à exploração do trabalho tem sua forma marcante
na exploração do trabalho escravo.
Como afirma Darcy Ribeiro (1996), a formação da sociedade brasileira é
profundamente marcada pela desigualdade. Isto se encontra de tal forma cristalizado nos
sentidos construídos de nossas elites, que se naturalizou nas interações sociais entre os
segmentos da nossa sociedade.
A desigualdade na sociedade brasileira não tem sua origem na regulação
liberal da igualdade formal, a igualdade de todos perante a lei, pois uma das
características da formação da nossa sociedade é o patrimonialismo sob os auspícios do
poder público, e que vai desembocar no tão famoso coronelismo, onde o poder é
exercido por quem tem a propriedade - no nosso caso o latifúndio -, onde a tônica é a
indiferenciação do público e do privado, isto é, certa confusão de interesses entre o
particular e o que interessa a todos. A questão patrimonialista45 é bastante abordada por
Faoro (1998), que a considera:
Uma imutabilidade histórica, que se constitui através de arranjos
intimamente relacionados nos campo econômico e sociopolítico. No
primeiro prevalece o capitalismo politicamente orientado. O Estado
não assume o papel de fiador e mantenedor de uma ordem jurídica
impessoal e universal que possibilite aos agentes econômicos a
calculabilidade (...) de suas ações e o livre desenvolvimento de suas
potencialidades; ao contrário, intervém, planeja e dirige o mais que
pode a economia, tendo em vista os interesses particulares do grupo
que o controla, o estamento. Não há regras do jogo estáveis na
economia, pois elas atendem ao subjetivismo de quem detém o poder
político. Esse tipo de capitalismo adota do moderno capitalismo a
técnica, as máquinas, as empresas, sem lhe aceitar, todavia a “alma”,
a racionalidade impessoal e legal – universal (...) O capitalismo não
brota espontaneamente na sociedade, mas vicia-se no estímulo e na
tutela estatal; tire-se do capitalismo brasileiro o Estado e pouco ou
nada sobrará (FAORO,1998,apud CAMPANTE, 2003 p.78).

45

Patrimonialismo é a substantivação de um termo de origem adjetiva: patrimonial, que qualifica e define
um tipo específico de dominação. Ver Campante (2003).
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Como afirma Comparato (1998), este personalismo, individualismo, que leva
à busca pelas benesses, pelo favor, pelo famoso “jeitinho”, conforma a origem da nossa
prática social de repúdio e desprezo pela igualdade legal. Nos dias atuais isto se
expressa, no paradoxo da nossa luta pela igualdade, mas também na nossa descrença da
igualdade perante a lei, agregado a outros processos de aproximação com o objeto da
igualdade:
No fundo de cada um de nós existe a convicção de que toda lei é um
arranjo cuja origem nós podemos não conhecer, mas que está sempre
marcada por alguma tramóia, por algum favoritismo, por alguma
desigualdade. Nós, no fundo de nós mesmos, não acreditamos nessa
igualdade legal (COMPARATO, 1998, p.50).

A igualdade legal de todos perante a lei mencionada por Comparato, se
insere na chamada primeira geração dos direitos humanos, que define os direitos civis e
políticos e se articula às idéias liberais de democracia (SANTOS, 2007, p.36), que se
consolida no nível ideológico e como valor universal no decorrer do século XIX.
Em que pese a histórica e constante violação dos direitos humanos, com base
em variadas questões e processos, e ainda nas desigualdades entre homens e mulheres e
entre brancos e outras etnias, em especial a afro-descendência, podemos considerar que
a sociedade brasileira, em sua história mais recente, de forma global, caminha para
consolidar os direitos civis e políticos como valor e prática concreta de direitos
humanos.
É claro que a distância entre o valor e a prática concreta continua
sendo muito grande. Não se aceita mais a escravidão, mas nós
sabemos que existe trabalho escravo aqui pertinho de nós, no interior
de São Paulo. Não se aceita mais o trabalho infantil, mas nós
sabemos que se aceitam as crianças vivendo na rua e sendo
exploradas no trabalho. Mas isso repugna à consciência universal,
haja vista a exigência de certos organismos internacionais no sentido
de se exigir cláusulas sociais nos contratos comerciais, para proteção
da infância, contra a discriminação racial e contra o trabalho infantil.
(BENEVIDES, 1998 p.8).
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Não podemos mais pensar os direitos humanos de forma fragmentada
porque, na prática, o não exercício de um direito social vai implicar de alguma forma na
violação de um direito civil ou político. Entretanto em termos de luta histórica, podemos
situar a segunda geração de direitos humanos relacionada aos direitos econômicos e
sociais, que estão estreitamente ligados ao mundo do trabalho ou, de forma mais
específica, às relações entre capital e trabalho.
A tradição liberal dos direitos do homem, que domina o período que
vai do século XVIII até a metade do século XIX – quando termina a
era das revoluções burguesas – mostrava-se insuficiente para resolver
os novos problemas criados pelo capitalismo (HOBSBAWM, 1995,
p.265).

No século XIX Marx, em parceria com Engels, através do Manifesto do
Partido Comunista (1848), A Questão Judaica (1843) e A Ideologia Alemã (1846)
desnudam esta igualdade formal que não é, concretamente, uma igualdade material,
econômica e social. O processo de interação social é essencialmente marcado pelas
relações entre capital e trabalho, assentadas na desigualdade gerada pela detenção dos
meios de produção e na exploração do trabalho. Isto se dá a tal ponto, que se
compromete o sentido de liberdade humana. Vamos ainda encontrar embasando o
pensamento de Marx, os estudos de Hegel, como afirma Losurdo:
Além de certo limite, a desigualdade nas condições econômicosociais acaba anulando a liberdade, por mais que esta seja
solenemente garantida e consagrada em nível jurídico formal. Por trás
de Marx, está em ação o ensinamento de Hegel, e já a este último
deve-se uma configuração clara e convincente dessa questão: quem
sofre de fome desesperada, chegando a correr o risco de morrer de
inanição, está numa condição de total falta de direitos, ou seja numa
condição que, em última análise, não difere substancialmente da
situação de escravo ( LOSURDO, 1999, p. 38).

A luta pelos direitos econômicos e sociais desenvolvida no século XIX é
profundamente marcada pelo confronto das massas operárias com a evolução do
capitalismo industrial, que expropria o homem do domínio dos processos de produção e
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acumula fundamentado na exploração do trabalho, desenvolvido cada vez mais em
situação aviltante à dignidade humana. É uma luta associada ao socialismo que entra em
cena política de forma definitiva com o Manifesto do Partido Comunista (1848).
Os movimentos revolucionários de 1848 constituem um
acontecimento chave na história dos direitos humanos, porque
conseguem o acolhimento pela Constituição Francesa do conceito de
direitos sociais, abrindo o longo caminho, que levaria
progressivamente à inclusão de uma série de direitos novos e
estranhos à tradição liberal: direito à educação, ao trabalho, à
segurança social, à saúde, que modificam a relação do indivíduo com
o Estado (COMPARATO, 1998, p. 57).

As demandas sociais vão exigir do Estado o exercício de um novo papel, não
imaginado pelo ideário liberal, que prega um Estado não intervencionista. Á medida que
avança a luta política pelos direitos humanos sociais e econômicos, vai ser exigido do
Estado um papel mediador nas relações entre capital e trabalho, agindo para diminuir as
desigualdades, por meio da maior participação de todos nas conquistas da vida social e
econômica.
Embora o século XX, em especial em sua primeira metade, seja o período
em que grandes avanços vão se registrar no campo da cristalização dos valores
universais e das práticas políticas voltadas para o exercício de direitos humanos, a ponto
de Norberto Bobbio (1992) denominar este momento histórico da “era dos direitos”; a
questão dos direitos econômicos e sociais vive momentos de avanços e retrocessos em
função das contradições fundamentais da sociedade.
Diante disso, os governos da maioria dos países adotam políticas
seletivas, dando prioridade e promovendo alguns direitos e
postergando a realização de outros para um futuro nunca definido.
Tal situação explicita o caráter histórico dos direitos humanos,
evidenciando sua dinâmica com os conflitos de poder e os vínculos
sociais e políticos a partir dos quais eles são construídos (SANTOS,
2007, p.39).
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Entretanto, no século XX, ainda vamos evoluir no campo das preocupações
com a igualdade e a cidadania, para a terceira geração de direitos, os chamados direitos
coletivos e difusos. Nesta nova geração de direitos são reconhecidos, entre outros
aspectos, questões importantes para toda a humanidade, como os direitos à preservação
do meio ambiente, ou à preservação do patrimônio cultural, como também, a
valorização da alteridade.
Na história brasileira, todo este quadro se dá com características próprias;
face o processo de desenvolvimento da industrialização no Brasil, com as conseqüências
que isto acarretou, ao contrário do processo histórico ocorrido na Europa, a educação
não foi percebida como uma necessidade significativa dos atores envolvidos. Com a
intensificação da industrialização do Brasil, quando da substituição do modelo agrário
pelo modelo industrial, vamos agregar a nossa expressão sócio-política e econômica
patrimonialista às tensões entre capital e trabalho. Então, a existência de um interlocutor
forte ao capitalismo brasileiro, no caso, a crescente organização das bases sindicais
brasileiras, vão determinar a luta e a demanda pelos direitos sociais, entre estes a
educação como uma das expressões concretas da igualdade.
O Brasil, por exemplo, reconhece o ensino fundamental como um
direito em 1934 e o reconhece como direito público subjetivo desde
1988. Em 1967, o ensino fundamental passa de quatro para oito anos
obrigatórios. Ele é obrigatório, gratuito e quem não tiver tido acesso a
esta etapa de escolaridade pode recorrer à justiça e exigir a sua vaga
(CURY, 2002, p.259).

No Brasil, no século XX, continua presente como berço do preconceito, da
cultura da desigualdade e da exclusão a questão da diferença social e econômica entre
ricos e pobres. Esta realidade vai levar Darcy Ribeiro em O Povo Brasileiro (1996) a
apontar “esta indiferença das nossas elites pelo pobre se expressa nas barreiras ao
acesso e participação na educação entre outros direitos”. E ainda como aponta Cury:
(...) no Brasil, por exemplo, a educação primária, durante mais de
meio século após sua independência em 1822, será proibida para
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negros escravos, ao índio, e as mulheres enfrentarão muitos
obstáculos por causa de uma visão tradicionalmente discriminatória
quanto ao gênero (CURY, 2002, p.258).

Outra questão relevante na formação da desigualdade que marca a nossa
sociedade constitui a nossa história de exploração do trabalho escravo. Isto vai se
expressar até os dias atuais na diferença entre brancos e negros, não só uma
desigualdade social, mas um processo de exclusão, ou como afirmam Castel (1997) e
Boaventura Santos (1995), de inclusão subalterna, ou seja, o processo de exclusão de
pobres, negros e mestiços é estabelecido pela necessidade de pertencimento, como
vamos encontrar na observação de Comparato:
A escravidão, no Brasil, teve uma peculiaridade em relação a outros
países, e que foi o fato de ser uma escravidão universal. O negro
escravo não era apenas o trabalhador, ele era também o companheiro
da casa. A distinção entre escravos de eito – aqueles que trabalhavam
na roça- e escravos da casa marcou profundamente a nossa
psicologia. A promoção do escravo era sair da senzala e ir para a casa
grande. Na casa grande, o escravo não era apenas o trabalhador – é
evidente que ele fazia todo serviço, os mais duros, os mais humildes
– mas era ele também o conselheiro, ele era também o primeiro
iniciador das práticas sexuais (COMPARATO, 1998, p.55).

A desigualdade presente na sociedade brasileira, bastante aprofundada pela
política do Estado mínimo e pelo modelo político e econômico neoliberal, traz esta
hipoteca social da nossa formação, que inclusive vai marcar o nosso desprezo pelo
trabalho físico e pela formação para o trabalho não intelectual, proposta de educação
destinada aos deserdados.
Aqui, de forma empírica, observamos que inúmeras ocupações parecem
destinadas a pobres e afro-descendentes, dado a expressiva participação destes em
algumas famílias ocupacionais, em que pese à precarização do trabalho nos dias atuais.
A igualdade legal, estatuto pelo qual a sociedade brasileira parece ter
desprezo ou não acreditar, está intimamente associada à noção de direito, sendo
resultado direto da Revolução Francesa de 1789, da qual saiu a Declaração de Direitos
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do Homem e do Cidadão, votada pela Assembléia Nacional Constituinte Francesa, em
26 de agosto de 1789. O passo de igualdade conquistado neste momento histórico
constitui marco relevante na construção de um sentido de igualdade civil e política,
porém insuficiente no contexto dos direitos humanos e que envolvem, como já vimos,
os direitos sociais e econômicos, ou seja, a igualdade mais plena ou a justiça social.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, incorpora o sentido
de igualdade presente nos direitos civis e políticos, como bandeira vitoriosa dos países
de regime liberal-democrático aliados na luta contra o totalitarismo nazi-fascista. Porém
de forma mais restrita, incorpora as bandeiras de igualdade social e econômica
preconizados pelos países de regime socialista (SANTOS, 2007, p. 38). Entretanto o
último terço do século XX é marcado pelo corte neoliberal de profundo desrespeito pela
igualdade e justiça social. Observamos que, no caso brasileiro, como de resto na
América Latina, a participação nas conquistas sociais sempre se deu em contexto
contraditório, marcado pela desigualdade ou exclusão no acesso e permanência. A
reforma do aparelho do Estado, com o conseqüente desmonte da incipiente rede de
proteção social, constitui duro golpe na melhoria das condições de igualdade, que se
expressavam na Constituição Federal de 1988 pela universalização do acesso à
educação, ao trabalho, à saúde, à previdência, à moradia, ao patrimônio cultural e outras
questões igualmente básicas.
A histórica dificuldade de concretização da igualdade de todos perante a lei,
como também da igualdade material, leva a que a realidade brasileira seja marcada por
uma profunda desigualdade, como apontam dados do Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento – PNUD (1970 – 2004). Desde quando o Índice de
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Desenvolvimento Humano - IDH46 vem sendo medido o Brasil vem patinando por volta
do 60º ao 68º lugar, isto entre 174 países nos quais este indicador é aplicado. Isto reflete
a realidade de que um terço da nossa população não tem renda suficiente para atender às
necessidades básicas. Tal nível de desigualdade traduz uma exclusão tão forte das
conquistas da nossa sociedade, que expressivo contingente destes quase 60 milhões de
brasileiros vive na linha da indigência, sendo objeto de políticas focais de transferência
de renda, como cheque cidadão, vale leite, vale gás, bolsa família e outros.
Não sendo a escola uma ilha ou um espaço acima de todas estas
desigualdades e contradições sociais, como podemos operar a igualdade, a inclusão e a
diferença na escola? Aqui, adquire relevância a afirmação de Cury (1989, p.121), “A
tarefa educativa voltada para a transformação não pode se abstrair das relações do
contexto”, e assim:
A contradição como realidade e expressão da realidade é capaz de
indicar à educação não apenas seu momento de integração no projeto
de dominação, exercido pela ação e políticas existentes, mas também
seu momento possível de negação e resistência (CURY, 1989, p.121).

3.2. O PAR DIALÓGICO INCLUSÃO/EXCLUSÃO

No campo da Sociologia e da Ciência Política, a adoção do termo exclusão e,
conseqüentemente, da inclusão, é resultado da influência do pensamento francês, que se
debruça em analisar as causas e os processos deste par categorial. Na produção
acadêmica desenvolvida está freqüentemente associada ao estudo do desmonte do
Estado de Bem Estar Social e à internacionalização do capital. Robert Castel (1997)
constitui um dos autores com forte referência na questão, que estuda, o que para este
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O Índice de Desenvolvimento Humano–IDH constitui indicador pelo qual se objetiva medir o
desenvolvimento e o bem estar da população. O IDH combina três variáveis: longevidade – reflete as
condições de saúde, medida pela esperança de vida ao nascer; educação - avaliada por uma combinação
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trabalho, dado a compreensão da centralidade da categoria trabalho como instituinte do
ser humano (SAVIANI, 2007), uma das mais importantes exclusões, a gerada pela
perda do emprego e pela precarização do trabalho:
O resultado das análises leva a interpretar a questão social tal, como
se manifesta hoje, a partir do enfraquecimento da condição salarial. A
questão da exclusão que há alguns anos ocupa o primeiro plano é um
dos seus efeitos, essencial sem nenhuma dúvida, mas que desloca
para a margem da sociedade o que a atinge primeiro no coração. (...)
O salário acampou durante muito tempo às margens da sociedade:
depois aí se instalou, permanecendo subordinado; enfim, se difundiu
até envolvê-la completamente para impor sua marca por toda parte.
Mas é no momento em que os atributos vinculados ao trabalho para
caracterizar o status que situa e classifica um indivíduo na sociedade
pareciam ter-se imposto definitivamente, em detrimento de outros
suportes da identidade, como o pertencimento familiar ou a inscrição
numa comunidade concreta, que essa centralidade do trabalho é
brutalmente recolocada em questão (CASTEL, 1998, p.495)

No campo da educação a questão da inclusão tem três percursos, os dois
primeiros estão ligados à luta pelos direitos sociais, como no caso o direito à educação,
à escola pública, e se apresentam sob a forma distinta da equidade e da igualdade na
educação. A terceira tem a sua gênese associada a educadores e pesquisadores norteamericanos, que se debruçam sobre a análise da educação dualista norte-americana, com
foco especial na educação de pessoas com deficiência.
A primeira vertente, no nosso entendimento, está alinhada com uma
perspectiva liberal de educação, segundo a qual, como já vimos, a educação tem esta
função de equalização. Para os que assim entendem a sociedade é vista como um espaço
harmonioso, no qual seus membros devem ser integrados. O estar à margem é um
acidente, um desvio, uma distorção, que deve ser corrigida, estar incluído na educação
então é a oportunidade de correção deste desvio (SAVIANI, 1999). Não se questiona a
educação na sua relação com a sociedade, nem tão pouco a sociedade em suas relações e

de taxa de alfabetização de adultos e matrícula do ensino fundamental, médio e superior; renda – medida
pelo poder de compra da população, baseada no PIB per capita ajustado ao custo de vida local.
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contradições, mas sim os procedimentos, as metodologias, uma certa eficiência
instrumental, as oportunidades estabelecidas.
A segunda vertente entendemos alinhada como uma perspectiva de
transformação das relações de poder, estabelecida em uma teoria crítica da educação,
pois percebe que a escola é determinada socialmente e as práticas representam
interesses conflitantes com os interesses das grandes massas, que participam do
processo escolar. Assim os processos de mudança são meras adaptações, mas não
transformações estabelecidas por uma nova lógica fundada nas relações de igualdade
(SAVIANI, 1999). Estar “incluído” nesta dimensão, não é só ter acesso a oportunidades
de educação, mas sim participar criticamente da construção de uma nova lógica fundada
em processos éticos de igualdade. Uma lógica que certamente não é a da divisão de
classes, nem da divisão do trabalho, como também não se situa na lógica do capital.
Neste ponto nos remetemos à questão de que a lógica da inclusão social na
sociedade capitalista é balizada e fundada pela relação de desigualdade entre capital e
trabalho (MARX, 1987). Então fica a questão como incluir os que estão em situação de
desigualdade no contexto das relações sociais?
A terceira vertente, em que pese também estar alinhada com uma perspectiva
liberal, pois não identificamos em suas propostas, discursos e práticas, indicadoras de
transformação da lógica que a escola reproduz, traz, entretanto, no nosso entender, a
marca da luta dos movimentos sociais organizados, em especial de segmento das
pessoas com deficiências: excluído e interditado, por normas e processos culturais
(SANTOS, 1995). Como veremos mais adiante esta vertente tem forte identidade com o
debate e políticas empreendidas nos EUA sobre a participação de educandos com
deficiência no ensino regular.
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Estes diferentes caminhos da inclusão vão encontrar diversos marcos
mundiais no contexto da educação inclusiva. Entre estes merecem destaque os encontros
de Jomtiem 47(1990) e Salamanca 48(1994) e suas respectivas declarações.
A Declaração Mundial sobre Educação para Todos, revelou um contexto
preocupante para as nações que dela participaram: a existência de indicadores que
apontavam para aproximadamente 100 milhões de crianças e jovens fora das
oportunidades da educação escolar, como também a presença de apenas 2% da
população mundial com deficiência, estimada à época em 600 milhões de pessoas, no
processo educacional (MENDES, 2006).
A Declaração de Salamanca reafirmou todos os compromissos contidos na
Declaração de Jomtien no sentido da promoção pelas nações, de esforço para garantir o
acesso à educação para milhões de crianças e jovens. Salamanca também significou em
termos práticos a oportunidade de um desdobramento no sentido da definição de novos
conceitos no que tange ao acesso e permanência de crianças e jovens excluídos ou em
situação de risco na educação. Como afirma Mendes (2006), a Declaração de Salamanca
constituiu importante momento histórico na difusão da filosofia da educação inclusiva.
Por este caminho, buscamos entender os processos históricos que nos
trouxeram a possibilidade de analisar as exclusões e a emergência da adoção de
políticas inclusivas como um par categorial. Todavia Castel (1997) afirma que a
heterogeneidade do uso do termo “exclusão” acaba encobrindo a especificidade de cada
situação, o que vai levar este autor a considerar a exclusão como não sendo uma noção
analítica. Assim:
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A Conferência Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de
aprendizagem ocorreu em Jomtien, Tailândia, promovida pelo Banco Mundial, organizada pela
UNESCO, a UNICEF e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tendo como documento
final a Declaração Mundial sobre Educação para Todos
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Na maior parte dos casos a exclusão nomeia, atualmente, situações que
traduzem uma degradação relacionada a um posicionamento anterior.
Assim é a situação vulnerável de quem vive de um trabalho precário, ou
que ocupa uma moradia de onde pode ser expulso se não cumprir com
seus compromissos. Freqüentemente mesmo aquele que está em situação
de risco, poderia parecer perfeitamente integrado graças a um trabalho
estável e a uma boa qualificação profissional, mas uma dispensa do
trabalho fez com que perdesse essas proteções. Podemos assim distinguir,
pelo menos metaforicamente, “zonas” diferentes da vida social na medida
em que a relação de trabalho for mais ou menos assegurada e a inscrição
em redes de sociabilidade mais ou menos sólida. (CASTEL, 1997, p.21)

Nesta perspectiva, entendemos as exclusões como precedidas por fatores que
se situam na ordem econômica e social; o “excluído”, não como um estado ou modo de
ser, mas como resultado de rupturas ocorridas nas relações de trabalho, nos laços e redes
de solidariedade e bem estar social, e que trazem tensões nas garantias e direitos
inerentes à inclusão social.
Por outro lado, quando a questão da inclusão tem seu ponto de partida, de
forma reduzida, no debate sobre inclusão educacional, o foco tem se colocado na
questão da escola única para crianças com ou sem deficiências. Neste enfoque, incluir
na educação está associado à idéia de colocação de alunos com deficiência ou com
dificuldades de aprendizagem nas classes comuns (SAILOR, GEE; KARASOFF, 993).
O conceito de inclusão educacional encontra raízes nos movimentos de
reforma ocorridos no sistema educacional norte-americano, e bem ao gosto de Hayek e
Friedman, a escola, em especial no que tange à perspectiva do gerenciamento dos
recursos, foi vista como o lócus dos problemas educacionais. A questão gerencial já
antes denunciada por Friedman ganha espaço, e assim vão ser estabelecidos
mecanismos de controle de desempenho, onde os indicadores de qualidade vão
determinar um ranqueamento para o acesso aos recursos da educação (MENDES,
2006).
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A Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais: acesso e qualidade, ocorreu em 1994, na
cidade de Salamanca, Espanha e foi promovida pelo governo da Espanha e pela UNESCO, com
patrocínio do Banco Mundial, ao final emitiu o documento Declaração de Salamanca.
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Neste período, a pesquisa educacional nos EUA vai perceber que as
melhorias implementadas não vão atingir as populações de risco, e assim, o
“movimento pela reestruturação escolar” traz como pontos básicos na melhoria da
escola:
A revisão curricular, a avaliação centrada no desempenho, a
autonomia e descentralização da gestão educacional, a tomada de
decisão compartilhada, o financiamento centrado na escola. Tais
medidas vão resultar em maior flexibilidade da escola, podendo
romper com práticas tradicionais. A reestruturação da escola
aumentou também a consciência e o respeito à diversidade a medida
que passou a responder melhor às necessidades de seus diferentes
estudantes (SAILOR, GEE & KARASOFF, 1993, apud MENDES,
2006, p.392)

Paralelamente a estas reformas, como aponta Mendes (2006, p.393), no que
tange à Educação Especial, modalidade de educação voltada ao atendimento de
educandos com deficiências ou dificuldades expressivas de aprendizagem, vão surgir
dois movimentos pela escola única para todos: o “Regular Education Iniciative”
(WILLI, 1986) e o “Full Inclusive” (GARTNER & LIPSKY, 1989; STAINBACK &
STAINBACK, 1984).
A proposta contida na Iniciativa da Educação Regular surgiu a partir
da publicação, em 1986, de um artigo por Madeleine C. Will, que era
secretária assistente dos serviços de educação especial e de
reabilitação, no qual ela denunciava as limitações da legislação
vigente, apontando a necessidade de parcerias entre educação regular
e especial, de otimizar os recursos e os serviços educacionais. Com a
alegação de que a educação de crianças e jovens com necessidades
educacionais especiais deveria ser responsabilidade da educação
comum, Will (1986) defendia que todos os alunos deveriam ser
inseridos nas classes comuns das escolas comuns, sem descartar a
necessidade de manutenção dos serviços de ensino especial
separados. O ponto básico dessa proposta foi a busca pela junção dos
recursos da educação regular e especial, a fim de melhor atender
estudantes cujas necessidades educacionais eram, principalmente,
acadêmicas (Will, 1986). Na prática, ocorreu que crianças com
dificuldades de aprendizagem passaram a ser apoiadas na classe
comum, ao invés de serem retiradas para receber apoio em classes de
recursos, e isso gerou uma grande controvérsia sobre a utilidade da
classe de recursos. Entretanto, essa prática não foi bem aceita pela
comunidade educacional e, segundo Scruggs e Mastropieri (1993),
essa política do Governo Reagan resultou no enfraquecimento das
garantias legais da população da educação especial, e reavivou o
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debate a favor e contra os programas de educação especial separados
da educação regular (MENDES, 2006, p.393).

A proposta de inclusão contida na “Iniciativa de Educação Regular” (EUA) é
a que, com as devidas apropriações e sentidos construídos com base na realidade
brasileira, vai encontrar maior adesão. O outro movimento, de “inclusão total”, se
fundamenta na ética da participação e do desenvolvimento social, sem a preocupação
com de desenvolvimento de conteúdos acadêmicos conforme aponta Mendes (2006) que
afirma:
Tal proposta surgiu no âmbito dos que defendiam os direitos dos
indivíduos com graus mais severos de limitação intelectual, que foi a
clientela para a qual os modelos de integração escolar foram mais
prejudiciais, dado que eles continuavam vivenciando experiências
segregadoras no processo educacional, e sendo excluídos das classes
comuns e das escolas regulares. Muito da argumentação para a
inclusão total foi impelida pela confiança no direito cível contra a
segregação de estudantes com base em suas deficiências, um tema
que estava tendo reflexo em várias decisões importantes em
processos judiciais cujos julgamentos acabavam favorecendo práticas
de colocação inclusiva (MENDES, 2006, p.393).

Os dois movimentos de inclusão na educação fomentados na realidade
educacional norte-americana vão se traduzir, de acordo com as realidades locais, em
outras expressões. A partir da Conferência Mundial sobre Educação Para Todos, em
Jomtiem, Tailândia, em 1990 e na Conferência Mundial sobre Necessidades
Educacionais Especiais: acesso e qualidade, ocorrida na Espanha, na cidade de
Salamanca, no ano de 1994, ambas patrocinadas pelo Banco Mundial, vão ganhar
contornos internacionais como proposta no campo da educação.
Vale registrar que a partir deste contexto, o conceito de inclusão se amplia
não no sentido de uma macro visão social, mas sim no sentido de constituir estratégia de
política focal, voltada para “minorias” e, sem trocadilhos, para minorar as desigualdades
geradas pelo modelo de produção e acumulação amplamente excludentes.
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Outro aspecto importante a salientar, é que boa parte do discurso que se
forma em torno da questão da inclusão na educação se fundamenta no estatuto do direito
natural, com todas as leituras que possamos fazer da questão do direito, ou seja,
igualdade, cidadania, respeito à diversidade, etc. Neste ponto, o sentido construído de
direito ou de igualdade, se expressa como situação natural, mascarando a realidade de
rupturas sociais e profundas desigualdades, com origem em aspectos políticos, sociais,
econômicos, culturais e ideológicos.
A importância do ensino primário tornado um direito imprescindível
do cidadão e um dever do Estado impôs a gratuidade como um modo
de torná-lo acessível a todos. Por isso, o direito à educação escolar
primária inscreve-se dentro de uma perspectiva mais ampla dos
direitos civis dos cidadãos. Tais direitos vão sendo concebidos,
lentamente como uma herança dos tesouros da civilização humana e,
portanto, não é cabível que alguém não possa herdá-lo (CURY, 2002,
p.248).

O entendimento do direito do homem à educação como direito natural nega a
história com todos os seus condicionantes políticos, culturais, econômicos, sociais, e,
principalmente, pauta-se por uma visão individualista e liberal de direito (BOBBIO,
1992). Outra questão que aí se situa é o direito não como valor Universal, mas sim o seu
exercício, a sua prática determinada pela instância política, como aponta Benevides
(1998):
A idéia da cidadania é uma idéia eminentemente política que não está
necessariamente ligada a valores universais, mas a decisões políticas.
Um determinado governo, por exemplo, pode modificar radicalmente
as prioridades no que diz respeito aos deveres e aos direitos do
cidadão; pode modificar, por exemplo, o código penal no sentido de
alterar sanções; pode modificar o código civil no sentido de equiparar
direitos entre homens e mulheres, pode modificar o código de família
no que diz respeito aos direitos e deveres dos cônjuges, na sociedade
conjugal, em relação aos filhos, em relação um ao outro. Pode
estabelecer deveres por um determinado período, por exemplo,
àqueles relativos à prestação do serviço militar. (BENEVIDES, 1998,
p.4).
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Ao concordarmos com a posição de que todas as pessoas nascem livres e
iguais em dignidade e direitos (Art. I, Declaração Universal dos Direitos Humanos) ou
ainda que toda pessoa tem o direito, em todos os lugares, de ser reconhecida como
pessoa perante a lei (Art. V, Declaração Universal dos Direitos Humanos), de alguma
forma estamos de acordo com os valores objetivamente expressos numa Declaração
Universal, que elaborada em meio a amplo debate ideológico, resultou em consenso, em
que pese a prevalência da visão social-democrata e do sentido de liberdade, tão caro e
fundamental em uma visão liberal. Foi aprovada por 48 países há quase seis décadas.
A questão que se coloca não é se existe ou não um sistema de valores
universal, pois poderíamos admitir que a Declaração emitida em 1948 se traduz como
um marco histórico de valores universais. A questão que se coloca é como pensar a
noção de universalidade, que caracteriza os direitos humanos, frente a um contexto que
aponta para a fragmentação social e a conseqüente dissolução? E como se situa a
universalidade do conceito de direitos humanos frente à alteridade, à diferença, à
expressão humana local?

3.3 - A QUESTÃO DA CIDADANIA
A questão dos direitos humanos está intimamente associada à idéia de
cidadania, de ser parte, de fazer parte, de ser igual no exercício de direitos, de se ter o
sentido de pertencimento. Entretanto, se o contexto jurídico internacional nos leva a
perceber o esforço de internacionalização e a conseqüente universalização dos direitos
humanos, a realidade aponta que a questão da cidadania não se define essencialmente
pelos valores universais nem tão pouco de forma ontológica ou natural. A cidadania
ainda é uma questão dependente de uma determinada ordem política vigente, que
espelha as normas e processos culturais construídos por determinada sociedade, isto em
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que pese toda a pressão internacional sobre determinados princípios fundamentais aos
direitos da humanidade.
Cidadania e direitos da cidadania dizem respeito a uma determinada
ordem jurídico-política de um país, de um Estado, no qual uma
Constituição define e garante quem é cidadão, que direitos e deveres
ele terá em função de uma série de variáveis tais como a idade, o
estado civil, a condição de sanidade física e mental, o fato de estar ou
não em dívida com a justiça penal etc. Os direitos do cidadão e a
própria idéia de cidadania não são universais no sentido de que eles
estão fixos a uma específica e determinada ordem jurídico-política.
Daí, identificamos cidadãos brasileiros, cidadãos norte-americanos e
cidadãos argentinos, e sabemos que variam os direitos e deveres dos
cidadãos de um país para outro (BENEVIDES, 1998, p.4).

A cidadania é um conceito associado à vida na sociedade, ao exercício de
direitos de participação na vida social. Assim, em conformidade com sua origem na
Grécia antiga, é um termo com forte sentido do exercício político. Isto significaria que a
condição de cidadão é um elemento constitutivo da condição humana (TONET, 2005).
Ao longo da história humana o conceito de cidadania vem se transformando
em estreita relação com as necessidades, culturas e práticas sociais. Assim seja na
Grécia antiga, seja entre os romanos o conceito de cidadania, se estabelece no direito de
participação, onde com base em privilégios uns podem participar e outros não. Vai ser
a luta contra privilégios, entendidos como direitos naturais da nobreza, quem vai
resgatar um sentido de igualdade, que aliado aos princípios de solidariedade e
fraternidade, presentes na Revolução Francesa de 1789, vão trazer uma concepção
moderna de cidadania. A cidadania passa a se fundar na extinção de privilégios e na
expansão do sentido de igualdade.
Entretanto a Constituição Francesa de 1791, de certa forma trai este principio
básico da extinção de privilégios e resgata da prática romana o sentido de cidadania
ativa, onde ser cidadão é ser do sexo masculino e principalmente ser proprietário de
riquezas, assim ficou excluído da cidadania, as mulheres e o proletariado. A cidadania
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permanentemente foi uma conquista, um processo de luta na arena política e social
(DALLARI, 1998). Nos dias atuais, em especial após a Carta dos Direitos do Homem
(ONU, 1948), o termo cidadania fica inequivocamente ligado à questão dos direitos
humanos, onde ser cidadão é ter o acesso ao espaço público onde é garantido o exercício
de direitos.
A cidadania é o direito de ter direitos, pois a igualdade em dignidade
e direitos dos seres humanos não é um dado. É um construído da
convivência coletiva, que requer o acesso ao espaço público. É este
acesso ao espaço público que permite a construção de um mundo
comum através do processo de asserção dos direitos humanos.
(ARENDT, 1995, p. 75)

Ao longo das diferentes conformações que o termo foi adquirindo, uma idéia
central tem sido a questão dos direitos e deveres. Assim, cidadania é uma dada situação
jurídica e política, onde o indivíduo tem direitos civis, políticos, sociais, econômicos,
mas também tem deveres impostos pelas leis e normas sociais, variando estas conforme
as culturas e práticas locais de uma determinada coletividade politicamente constituída.
Assim um cidadão do Brasil é objeto de uma série de direitos constituídos na Carta
Magna, mas também tem obrigações como: serviço militar, pagamento de impostos etc.
Desta maneira, como podemos inferir, o conceito de cidadania está ligado à
idéia de quem a lei alcança, à idéia de pertencimento, ou seja, os direitos e deveres
definidos pela legislação brasileira, por sua Constituição, definem quem é Cidadão
brasileiro, então temos o conceito de cidadania associado à questão da nacionalidade.
Neste sentido, a conformação da nacionalidade é entendida como direito e
dever. E como se constitui a nacionalidade? Neste ponto a grande prática social, a
educação, passa a ser vista e valorizada no papel de construir no educando o sentido de
nacionalidade, necessidade tão cara aos interesses da pátria, e neste processo ficou
naturalizado que educar para a cidadania seria educar para os valores nacionais. Neste
processo educação passa a não ser só direito, mas também dever, daí uma das fortes
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razões da nossa obrigatoriedade constitucional de garantir a educação dos 6 aos 18
anos.49
A Constituição de 1988, que recebeu de Ulisses Guimarães a denominação
de “Constituição Cidadã”, se conformou no entender de Silva (1997), na idéia de
Constituição dirigente, que não é apenas um repositório de programas vagos a serem
cumpridos, mas que constitui a expressão e previsão de direitos sociais, mais ou menos
eficazes, em torno dos quais é que se vem construindo a nova idéia de cidadania.
A cidadania em conformidade com o cenário político e cultural brasileiro,
em que pese o mandonismo das elites e do contexto político e econômico neoliberal,
passa a não ser o simples gozo de direitos políticos, mas sim a consciência da
titularidade de direitos fundamentais, que levem em conta a dignidade humana. A
cidadania se estabelece pelo processo de participação das decisões na vida social, com o
recíproco dever de respeito à dignidade do outro e de participar e colaborar ativamente
pela melhoria da qualidade de vida de todos. É como afirmou Betinho:
Tudo o que acontece no mundo, seja no meu país, na minha cidade
ou no meu bairro, acontece comigo. Então eu preciso participar das
decisões que interferem na minha vida. Um cidadão com um
sentimento ético forte e consciência de cidadania não deixa passar
nada, não abre mão desse poder de participação (BETINHO, 1994,
p.22).

Como podemos depreender o papel da educação, definido pela Constituição,
de preparar para o exercício da cidadania, deveria ir para além da idéia de formar a
consciência de direitos e deveres da nacionalidade, ou de direitos políticos como o de
votar e ser votado. Este tipo de cidadania que é regulada pela lógica da divisão de
classes, e do capital, se situa em uma perspectiva onde o indivíduo precede
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No seu Título VIII, Capítulo II, Seção I, a Constituição Federal de 1988 dispõe, ainda, que 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 (art. 205)”.
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ontologicamente à sociedade, sendo de sua natureza o egoísmo e a competitividade. Isto
explica a necessidade da regulação pelo Estado para que o livre jogo da competição não
descambe para uma forte e desmedida desigualdade social.
Em uma perspectiva democrática a cidadania é uma condição humana.
Assim a educação para a cidadania deveria envolver, sobretudo, a formação de cidadãos
ativos, conscientes dos princípios fundamentais da dignidade humana e do compromisso
ético de lutar pela preservação e efetividade destes direitos fundamentais e comezinhos
à vida humana e cidadã (TONET, 2005).
Entretanto seja em uma perspectiva liberal ou democrática, quando
admitimos o trabalho como elemento fundante do ser humano, dado à desigualdade na
relação capital – trabalho, a cidadania se estabelece limitada e parcial, posto que
profundamente marcada em sua raiz pela desigualdade (MARX, 2000).
A desigualdade como traço principal das relações sociais cria no entender de
Santos (1997), uma cidadania mutilada, que produz: a não participação; o não
pertencimento; as diferenças salariais entre grupos étnicos e entre gêneros; o não acesso
aos bens e serviços sociais, como é o caso do não acesso à educação. No caso brasileiro,
a grande maioria da massa proletária não tem acesso completo à educação básica, não
chegando em grande maioria sequer a completar o ensino fundamental.
Então diante deste quadro, quando se pensa e se constrói um movimento de
luta pela inclusão na educação, e considerando como nos afirma Candau et alii (1995),
que cabe a educação como objetivo irrenunciável formar para a cidadania e para a
democracia, como a educação pode ser o espaço de transição do cidadão legal para o
cidadão real?
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4- A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO NA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DESENVOLVIDA NA REDE DE ENSINO
FAETEC: A ANÁLISE DA VISÃO DE GESTORES E MEDIADORES DO
PROCESSO
(...) o homem leva dentro de si mesmo a sua certeza, a certeza da sua
existência; o mero funcionamento da consciência, embora não possa
de modo algum garantir uma realidade mundana recebida pelos
sentidos e pela razão, confirma categoricamente a realidade das
sensações e do raciocínio, isto é, a realidade dos processos que
ocorrem na mente (...) o mundo da consciência é suficientemente real
(ARENDT, 1995, p.293).

Neste capítulo são apresentados os dados e as análises resultantes da
presente pesquisa. Buscando uma melhor compreensão, discorremos sobre os mesmos
em conformidade com as questões fundamentais do trabalho, ou seja, as barreiras
percebidas pelos gestores e mediadores das Escolas Técnicas da rede FAETEC,
participantes do Programa de Inclusão na Educação Profissional no acesso e
participação na escola; a percepção, pelos mediadores, em relação às questões da
igualdade e cidadania na educação; a percepção de gestores e mediadores das Escolas
Técnicas, sobre as dinâmicas e processos que favorecem a construção da política de
Inclusão na Educação Profissional, desenvolvida pelo Programa de Inclusão na
Educação.
Os dados a cuja análise aqui procedemos, foram obtidos por meio de
questionários, das falas dos sujeitos no grupo focal e nas entrevistas, como também pela
análise documental realizada, buscando-se suporte no referencial teórico destacado nos
diferentes eixos do trabalho, a saber: educação profissional, o par dialógico inclusão/
exclusão na educação e igualdade e cidadania.
Considerando que o Programa de Inclusão na Educação Profissional
estruturado na rede FAETEC, desenvolveu-se sob a coordenação de uma Unidade de
Gestão do Programa, mas que se enraizou pela atuação de mediadores de cada uma das
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unidades de ensino envolvidas, iniciamos a coleta de dados no campo, por meio do
grupo focal, tendo como sujeitos os mediadores de oito das unidades de ensino técnico
de nível médio, situadas no Grande Rio. Em seguida, procedeu-se ao levantamento das
informações por meio de um questionário estruturado, dirigido aos gestores e à equipe
técnica do programa. Por fim, foram realizadas entrevistas com alguns gestores destas
mesmas unidades de ensino, como também se buscou referências nos documentos da
administração central da FAETEC acerca do programa.
Os dados obtidos pelos diferentes instrumentos na pesquisa foram agrupados
em conformidade com a possibilidade de constituírem respostas ou pistas importantes às
questões básicas da pesquisa, que de forma sintética podemos assim enunciá-las:
- Barreiras percebidas pelos gestores e mediadores - Seguindo o norte teórico
propiciado por Tony Booth, Ainscow e Mônica Pereira dos Santos as barreiras estão
agrupadas enquanto políticas, culturas e práticas de inclusão na educação. Assim,
questões como: o processo de implementação da política de inclusão na FAETEC; as
exclusões praticadas na escola e as razões desta cultura e prática; a escola como espaço
acolhedor; estão alinhadas, no que tange à percepção dos sujeitos da pesquisa em
relação às barreiras ao acesso e participação na escola.
- Os conceitos de igualdade e cidadania na educação – Estas questões
assumem caráter de essencialidade neste trabalho, constituem valores que transitam do
universal ao particular, estandardizados em bandeiras de luta no campo dos direitos
humanos, estão no cerne de políticas, culturas e práticas do exercício pleno do direito à
educação. Assim, aqui alinhamos questões como: a inclusão na educação profissional
como um vetor de inclusão social; a escola como um espaço acolhedor para todos; a
educação para todos; os conceitos de igualdade e cidadania e como são praticados na
escola; a escola cidadã e escolas especiais, classes especiais ou todos aprendendo juntos.
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Buscamos aqui, por meio da interlocução com educadores, sejam estes
gestores, professores e orientadores, alguns no papel de mediadores, capturar a
concepção dos mesmos quanto à escola democrática, que objetiva garantir o acesso e
participação de todos, que desenvolve processos em busca da igualdade e da formação
de cidadãos, porque como afirma Giroux:
(...) acredito que fundamental para uma pedagogia crítica realizável é
a necessidade de encarar as escolas como esferas públicas
democráticas. Isto significa encarar as escolas como locais
democráticos (...). Nestes termos, as escolas são lugares públicos
onde os estudantes aprendem o conhecimento e as habilidades
necessárias para viver em uma democracia autêntica (GIROUX,
1997, p.28).

- A percepção de gestores e mediadores das escolas técnicas, sobre as
dinâmicas e processos que favorecem a construção da política de inclusão na educação
profissional na rede FAETEC: buscamos aqui captar a percepção dos gestores e
mediadores das Escolas Técnicas quanto ao programa de Inclusão na Educação
Profissional, se realmente os processos e dinâmicas desenvolvidas contribuíram para a
conformação de uma escola mais democrática, valorizadora da diversidade humana,
preocupada com os valores de igualdade, cidadania, liberdade, autonomia, se
efetivamente estes foram os valores que conduziram à ação para uma nova cultura e
prática pedagógica; enfim, se esta política de gestão foi percebida. Isto é, se o Programa
de Inclusão fomentou o processo de discussão acerca da necessidade de se pensar
caminhos que favoreçam o aumento da participação e a eliminação de barreiras à
aprendizagem e à participação na rede de ensino FAETEC. Este tema foi principalmente
respondido por meio da seguinte questão: quais as ações desenvolvidas pelo Programa
de Inclusão na Educação Profissional que favorecem a desconstrução de barreiras e
ampliam as possibilidades de acesso e participação no processo de educação? Este tema
também foi trabalhado no grupo focal.

94

4.1 - CARACTERIZAÇÃO DO LÓCUS DA PESQUISA
Os gestores e mediadores participantes da pesquisa pertencem a unidades de
ensino médio profissional, denominadas Escolas Técnicas, pertencentes à rede da
Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro. A FAETEC, como
passamos a denominar a Fundação, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia, com sede no bairro de Quintino, na cidade do Rio de Janeiro, foi criada em
10 de junho de 1997, com a finalidade de gerenciar o ensino tecnológico no Estado do
Rio de Janeiro.
Para tal se organiza em Centro de Educação Tecnológica e Ensino
Profissionalizante - CETEP, Escola Técnica Estadual - ETE, Instituto Superior
Tecnológico - IST, Instituto Superior de Educação - ISE, Centro Comunitário de Defesa
da Cidadania - CCDC, Centro Social - CS, Escola de Pesca, Escola de Artes Teatrais e
Hotel Escola. Dispõem ainda em sua estrutura de 06 Escolas de Ensino Fundamental, 04
Creches e 01 Escola Especial.
Embora o Programa de Inclusão na Educação tenha sido implementado no
período 2003/2006 em todas as unidades e formas de organização de ensino da
FAETEC, optamos por situar a pesquisa no âmbito das Escolas Técnicas Estaduais, uma
vez que estas foram as primeiras unidades objeto das ações do Programa, e onde
também houve a ocorrência de maior demanda de acesso de alunos com deficiências,
objeto inicial do Programa na busca de sensibilizar e mobilizar a FAETEC para a
questão da diversidade humana na educação, barreiras e possibilidades.
Definindo de forma mais precisa o campo de pesquisa, no grupo das Escolas
Técnicas da rede FAETEC, focamos a nossa análise do Programa, por meio de gestores
e mediadores em 08 ETEs localizadas no Grande Rio, a saber: ETE Henrique Lage,
ETE Ferreira Viana, ETE República, ETE Adolpho Bloch, ETE Oscar Tenório, ETE
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Santa Cruz, ETE Maria Mercedes, ETE João Luís Alves. Estas ETEs participaram mais
intensamente do processo, inclusive aderindo à proposta de formação de pólos de
mobilização do Programa. Também procuramos analisar a concepção dos atores da
Unidade de Gestão do Programa, que no período de implementação da proposta estava
vinculada à Diretoria de Desenvolvimento da Educação, estrutura de gerenciamento da
alta direção da FAETEC, à época, responsável por todos os processos de educação
desenvolvidos na rede FAETEC .
.Caracterizando a FAETEC, por fim, vale mencionar que a instituição

possuía no final de 2006, 117 unidades de ensino, instaladas em 35 municípios, tendo
aproximadamente 55.000 (cinqüenta e cinco mil) alunos matriculados nos cursos
regulares de média e longa duração (ensino médio técnico, cursos pós-médio, cursos de
nível tecnológico e formação de professores em nível superior) e 185.000 (cento e
oitenta e cinco mil) alunos, matriculados nos cursos profissionalizantes de curta
duração. Vale destacar que estes números são aproximados, face o controle de dados da
FAETEC à época ser precário e impreciso.

4.2 - CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS PARTICIPANTES

Como não temos por objetivo analisar a prática em cada escola, mas
identificar e analisar a implementação de uma política de inclusão na educação
profissional, na perspectiva de sistema, de rede de ensino, buscamos os dados para
análise a partir dos atores que desde o primeiro momento participaram do processo e
foram o foco das ações de mobilização e sensibilização para a proposta. Assim
identificar a concepção ou visão dos gestores das unidades de ensino, dos mediadores e
gestores da Unidade de Gestão do Programa em relação às questões de igualdade e
cidadania e às barreiras e possibilidades para a implementação de políticas, culturas e
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práticas de inclusão na educação, nos pareceu um caminho promissor como forma de
termos uma visão mais abrangente do desenvolvimento do Programa em suas ações.
Entre gestores de unidades de ensino, mediadores e membros da equipe
gestora do Programa, foram 19 os sujeitos participantes, que podemos caracterizar da
seguinte forma:
CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS PARTICIPANTES DA PESQUISA
A) Faixa Etária B) Sexo/
C) Formação
D) Formação
E) Vínculo
F) Função em
Gênero
Profissional
Acadêmica
Empregatício
Exercício
Básica
Continuada
A) Faixa Etária
De 31 – 40 anos
De 41 – 50 anos
De 51 – 60 anos

06
10
03

FAIXA ETÁRIA DOS EDUCADORES

16%
32%
Entre 31 e 40 anos
Entre 41 e 50 anos
Entre 51 e 60 anos
52%

Figura 1: O gráfico acima demonstra a faixa etária, em porcentagem, dos
educadores que participaram como sujeitos deste estudo.

B) Gênero
Feminino (educadoras)
Masculino (educadores).

16
03
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GÊNERO
16%

Feminino

Masculino

84%

Figura 2: A distribuição percentual dos sujeitos quanto ao gênero
C) Formação Profissional Básica
Jornalista
Psicólogo
Assistente Social
Pedagogos com habilitação Supervisão ou Orientação Educacional
Professores com habilitação em áreas diversas do ensino

FORMAÇÃO PROFISIONAL BÁSICA

01
01
01
07
09

Jornalista

5%
5%
5%

Psicólogo

Assistente Social

48%
Pedagogos com habilitação
Supervisão ou Orientação
Educacional

37%

Professores com habilitação
em áreas diversas do ensino

Figura 3: A distribuição percentual quanto a formação profissional básica
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D) Formação Acadêmica Continuada
Doutorado
Mestrado
Especialização
Graduação

02
06
10
01

FORMAÇÃO ACADÊMICA CONTINUADA

5%

11%
Doutorado
Mestrado
32%

Especialização
Graduação

52%

Figura 4: A distribuição percentual quanto à formação continuada

E) Vínculo Empregatício
Estatutário
Celetista

15
04

VÍNCULO EMPREGATÍCIO

21%

Estatutário
Celetista

79%

Figura 5: A distribuição percentual quanto ao vínculo empregatício
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F) Função em Exercício
Pertencente a equipe gestora ou diretiva de unidade escolar
Pertencente à equipe gestora do Programa
Psicólogo escolar
Professores

07
06
01
05

FUNÇÃO EM EXERCÍCIO
Pertencente à equipe gestora ou
diretiva de unidade escolar

26%
37%

Pertencente à equipe gestora do
Programa de Inclusão
Psicólogo Escolar

5%
Professores
32%

Figura 6: A distribuição percentual quanto à função que os sujeitos exercem, psicólogo
e professores estão na amostra como mediadores nas unidades de ensino
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CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS PARTICIPANTES DA PESQUISA
A) Faixa etária B) Sexo

C) Formação
profissional
básica

D) Formação
acadêmica
continuada

E) Vínculo
empregatício

F) Quanto à
função

06 educadores
situam-se na
faixa dos 31 –
40 anos

01 Jornalista

02 Doutorado

15 Estatutário

01 Psicólogo

06 Mestrado

07 Pertencentes
à equipe gestora
ou diretiva de
unidade escolar

10
Especialização

06 Pertencentes
à equipe gestora
do Programa de
Inclusão

16 educadoras
(feminino)

10 educadores
situam-se na
faixa dos 41 –
50 anos

03 educadores
situam-se na
faixa dos 50 –
60 anos

01 Assistente
Social

03 educadores
(masculino)

07 Pedagogos
com habilitação
Supervisão ou
Orientação
Educacional

01 Graduação

09 Professores
com habilitação
em áreas
diversas do
ensino

04 Celetista

01 Psicólogo
escolar
05 Professores

4.3- PERCEPÇÕES QUE OS GESTORES E MEDIADORES DAS
ESCOLAS TÉCNICAS DA REDE FAETEC TÊM DAS BARREIRAS AO
ACESSO E PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA

Por meio da interlocução com gestores e mediadores das ETEs participantes
do Programa de Inclusão na Educação Profissional na Rede FAETEC, apresentamos as
barreiras percebidas no acesso e participação da diversidade humana, a partir da
respostas apresentadas nos diferentes instrumentos de coleta de dados, tendo como
referência os seguintes itens: o processo de implementação da política de inclusão na
FAETEC; as exclusões praticadas na escola e as razões desta cultura e prática; a escola
como espaço acolhedor.
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4.3.1 O Processo de Implementação da Política de Inclusão na Rede
FAETEC
Neste tema os participantes da pesquisa expressaram percepções, valores e
sentidos de aceitação ou rechaça ao processo de implementação ou à própria política de
inclusão na rede FAETEC.
A concepção de política de inclusão na educação que adotamos, constitui um
conjunto de intenções, ações, estratégias e aparato legal, que buscam de forma
articulada favorecer a sensibilização e a mobilização das diferentes agências e atores
sociais para a discussão e a efetivação de uma educação para todos. Neste processo deve
se maximizar o acesso e permanência de todos em uma educação que respeite e valorize
as diferenças, promova a consciência crítica sobre as desigualdades e os processos que
constroem esta realidade, assim como as formas subalternas e reguladas de
pertencimento, de forma a minimizá-las ou erradicá-las.
Inclusão é portanto:
(...) um processo que reitera princípios democráticos de participação
social plena (...) de qualquer cidadão em qualquer arena da sociedade
em que viva, à qual ele tem direito, e sobre a qual ele tem deveres
(SANTOS, 2003, p.81).

No âmbito institucional adotamos aqui a seguinte concepção de política:
É toda atividade relacionada ao exercício de um poder organizado em
uma coletividade, seja um Estado, uma cidade, uma empresa, um
sindicato, uma universidade (OLIVEIRA, 2006, p.254).

Mas, na verdade, a nossa prática aponta que política é muito mais do que um
conjunto articulado de intenções e diretrizes expressas por um grupo gestor por meio de
ações, projetos e programas direcionados a provocar um determinado resultado ou
mudanças no estado da arte. Entendemos que este é um processo que se dá no encontro
de vontades, desejos, reflexões resultantes da ampla participação na arena pública dos
atores sociais interessados na questão ou tema. Quando a política é o exercício de um
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grupo dominante, por mais que as ações propostas sejam racionalmente justas ou sejam
respostas à demandas socialmente justas, o resultado são desencontros

e

incompreensões. Percebemos isto expresso em algumas falas dos interlocutores como:
Venho acompanhando o processo desde o início e posso afirmar que
foi muito positiva a sua implantação. Inicialmente, através das
capacitações proporcionadas aos funcionários interessados na
inclusão e após com o acompanhamento mais de perto feito pelo
grupo nas Unidades FAETEC que contavam com alunos com
necessidade educacionais especiais incluídos. Gostaria de ressaltar
que durante o processo também foram importantes as reuniões de
capacitação, palestras e eventos envolvendo os funcionários e
também os alunos interessados (Diretora Adjunta de ETE – Mestra
em Educação).

A prática histórica da formulação e implementação de políticas de cima para
baixo fica claro na exposição da interlocutora, embora a mesma, no caso uma gestora,
concorde com as ações desenvolvidas. Fica claro ainda na resposta à questão dialógica
da inclusão/exclusão, onde o pretenso excluído no jogo dialógico do discurso passa a
ser instituído como incluído, por passar a estar dentro do processo, então o aluno com
deficiência na condição de aluno passa a ser “incluído”, expressão comum que
encontramos em nossas escolas.
Considerando as ações desenvolvidas, outros depoimentos percebem a
questão da existência de uma política de promoção da inclusão na educação. Igualmente
ganha realce a concretude da mudança na cultura e prática pedagógica, o que leva à
reflexões: em que direção estamos seguindo e para quê? Tudo isto é possível?
Penso que a instituição FAETEC com o desenvolvimento da política
de inclusão, por intermédio da Gerência do Programa de Inclusão,
atual Programa de Inclusão, objetiva suscitar o debate sobre a escola
pública efetivamente democrática. É sabido que de longa data a
escola vem reproduzindo a mesma lógica de exclusão presente na
sociedade. Nesse sentido, repensar o espaço escolar e sua organização
nos impele à possibilidade de concretização, quiçá, de uma sociedade
mais acolhedora, portanto mais democrática e humana. É nesse
movimento que percebo as ações políticas inclusivistas na rede
FAETEC (Professor de Matemática e Física – Mestre em EducaçãoMediador de ETE).
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Em sua fala o interlocutor percebe um eixo condutor das ações, a construção
da escola pública democrática, entretanto sempre fica a dúvida da possibilidade da
transformação, da mudança, embora seja um desejo. Entretanto, como afirma Freire
(1998) em Pedagogia da Autonomia, é preciso acreditar firmemente na mudança, na
transformação. O que faz um bom professor ter dúvidas quanto à possibilidade de
mudança?
Outra questão que nos chama a atenção na fala dos interlocutores, diante da
expressão “política”, é a questão do distanciamento entre o individuo e a política. Isto
guarda uma relação direta com o papel centralizador do Estado na condução das
políticas, onde não se configura a esfera pública como arena de participação da classe
política e da sociedade civil como proposto por Gramsci. Na sociedade brasileira isto se
dá como afirma Dagnino (1994):
Essa falta de diferenciação entre o público e o privado através da qual
não apenas o público é privadamente apropriado, mas também as
relações políticas são percebidas como extensões das relações
privadas, com a superposição do poder pessoal, social e político,
normatiza as relações de favor, o clientelismo, o paternalismo, como
práticas políticas usuais e preside a concepção dominante do que é
política (DAGNINO, 1994, p.9).

A velha dicotomia entre a questão política e a questão técnica, no nosso caso
a questão pedagógica, ora é uma forma de se posicionar “neutro” em relação às misérias
do mundo, às desigualdades e exclusões, ora é um posicionamento ideológico de realçar
a escola no seu papel social, datado, de instituição a serviço da reprodução. Em ambas
as situações a escola no discurso e prática é uma ilha imune às contradições sociais,
como vamos encontrar em algumas das falas que a seguir:
Considero uma ótima iniciativa, mas muito se precisa fazer para
tornar realmente realidade, digo isso, porque nem todos sabem como
trabalhar e falta uma maior disponibilidade para participar de cursos
que iriam ajudar. (Orientadora Educacional – Especialista em
Educação – Mediadora de ETE).
Eu não posso falar da realidade objetiva da FAETEC como
instituição, pois não tenho dados estatísticos para analisar e avaliar se
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ocorre ou não uma implementação de uma política de inclusão... e
por outro lado não sei se confiaria nos dados públicos de uma
instituição subordinada a aspectos políticos...como tantas outras de
nosso sistema educacional. Entretanto como esta é uma resposta para
uma pesquisa de mestrado que procura avaliar tudo isto, penso que as
políticas de inclusão são insignificantes, descontextualizadas, caem
feito pára-quedas num mundo dos “tidos normais”, já tão viciados em
seres normais, para receberem os “tidos especiais”... só esta
nomenclatura já fala por si o que está ocorrendo... e o pior de tudo,
sem a mínima estrutura e apoio de pessoal especializado e material...
em síntese... trata-se de mais uma das tão famosas políticas
educacionais de nosso país, implantadas com o discurso claro para os
docentes:
virem-se...mais
uma
vez...
dêem
um
jeitinho...criem...inovem...e tudo sem mais um centavo, sem mais um
recurso material...agora a classe repleta tem crianças que necessitam
de atenção e tratamento diferenciado... quer dizer, o que era
heterogêneo agora virou uma verdadeira vitamina batida num
liquidificador velho... capenga, com um motor cansado e
desmotivado...não se pode pensar em projetos educacionais por
governos de 2 ou 4 anos... mas em uma política acima disso, num
projeto de 20 anos para cima...isso o Brasil ainda não teve e ao que
parece não vai ter...nossa realidade do sistema da educação
profissionalizante, uma instituição que sequer consegue atender ao
mercado de trabalho naquilo que seria sua função...como pode ainda
querer projetos de inclusão? Desculpa o pessimismo, mas não dá para
não ter os pés nos chão e saber que milhares de pessoas tidas
especiais não têm acesso à escola, cultura, lazer porque simplesmente
é mais cômodo uma falácia política...continuamos fingindo que
educamos e eles, nossos alunos, saem da escola fingindo que
aprenderam...alguns são salvos nesta pirâmide... (Professora de
Educação Física – Gestora – Especialista em Educação).

Ressalta, na interlocução, a não percepção do todo e novamente a questão do
distanciamento político, aliás, de forma mais profunda a questão da não percepção de
que o processo sempre é político o que nos leva a parafrasear Dagnino (1994), que diz
que o espaço público ou a esfera pública é de maneira geral percebida como o espaço do
Estado. Outra questão relevante constitui o desgaste social da expressão política, que é
vista no sentido dos interesses do grupo dominante, ou seja, o político não é público é
privado ou privativista e excludente.
Relevante no discurso é o comum paradoxo que reconhece as injustiças
sociais, o não pertencimento ou a subalternidade, mas que se entrega ao jogo dialógico e
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dialético da inclusão/exclusão, que no caso se expressa pela superdimensão da
essencialidade da infraestrutura, da tecnologia, do saber fazer, que se são importantes
para a mudança da realidade, e disto ninguém pode duvidar, mas que podem ser
utilizadas como norma para a interdição, como muito bem destaca Santos (1995):
O sistema de exclusão parece muito mais subordinado que antes às
exigências da acumulação capitalista, e de tal maneira que as
especificidades civilizacionais, culturais, étnicas ou religiosas são
acionadas na medida da sua congruência com as exigências da
valorização das indústrias culturais e outras afins (SANTOS, 1995,
p.41).

A riqueza da fala, em... uma instituição que sequer consegue atender ao
mercado de trabalho naquilo que seria sua função... ainda nos traz a questão tão
apontada por Gentili (1996) acerca da naturalização ou consenso estabelecido pelo
discurso neoliberal em relação ao papel ou função da escola, por onde se torna
necessário articular e subordinar a produção educacional às necessidades estabelecidas
pelo mercado de trabalho
Em diferentes interlocuções fica reiterada a questão da centralidade e do
autoritarismo na implementação de políticas, as relações de poder e a aceitação deste
jogo, como podemos observar:
Acredito que foi uma iniciativa positiva e necessária. Historicamente,
sabemos que certas decisões de cima para baixo foram necessárias
para que hoje pudéssemos ter leis que respaldem os direitos de todos.
Contudo, faltou inicialmente um melhor preparo dos profissionais
envolvidos e assistência às unidades no que tange à infra-estrutura.
(Professora – Gestora de ETE – Especialista em Educação).

Aqui a interlocutora passa o sentido da centralidade e do autoritarismo na
política, vai mais longe e aponta o caráter idealista da lei, de certa forma como uma
centralidade e concessão das elites pensantes na correção dos problemas sociais.
Entretanto como nos aponta Cury (2002) com base em Bobbio (1992):
É preciso considerar que a inscrição de um direito no código legal de
um país não acontece da noite para o dia. Trata-se da história da
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produção de um direito e que tem sua clara presença a partir da era
moderna (CURY, 2002, p.247).

Constitui aspecto fundamental, quando se pensa a construção de uma escola
democrática, a criação ou a conformação de ambiente propício à ampla participação de
todos os segmentos envolvidos, isto tanto no processo de aprendizagem, quanto na
organização e tomada de decisão no espaço escolar, vamos encontrar esta visão na falas
a seguir
Compreendendo Política, na dimensão proposta pelo INDEX, que é
um conjunto de materiais, inicialmente desenvolvido na Inglaterra
por Booth & Ainscow em 2001... no contexto educacional visando
encorajar o desenvolvimento inclusivo de todos os aspectos da
cultura, políticas e práticas de uma instituição através de um processo
de auto-revisão apoiada.Desta forma, a dimensão política trata de
assegurar a inclusão no coração do desenvolvimento da instituição,
de forma que elas contribuam para melhorar e aumentar a
participação de todos. Creio que o processo de implementação da
política de inclusão na FAETEC esteve alerta para o fato de que a
política educacional, enquanto política social pública tem um
dinamismo que envolve avanços e recuos, desvios e contradições.
Apesar dos esforços empreendidos pelo grupo gestor “GPI”, no
sentido de empreender uma visão de inclusão como um processo que
pressupõe um grande desafio: refletir e questionar as nossas próprias
práticas e os conceitos que as fundamentam, bem como de que forma
elas se manifestam por parte da comunidade escolar, percebo que as
políticas educativas quanto às práticas pedagógicas desenvolvidas
nos espaços da FAETEC, ainda abordam a questão da diferença a
partir do olhar da normalidade.... Assim, a inclusão enquanto
processo de normalização se constitui em forma de dominação e ou
de exclusão. Entretanto, a implementação da política de inclusão
desenvolvida na FAETEC, em especial realizada pelo Programa de
Inclusão fomentou o processo de discussão acerca da necessidade de
se pensar caminhos que favoreçam o aumento da participação e a
eliminação de barreiras à aprendizagem e à participação na referida
rede de ensino. Várias iniciativas focais foram implementadas como
o NEERA ( Núcleo de Estudos Étnicos Raciais e Ações Afirmativas)
, GPI, Serviço Social etc... atendendo a pequenos contingentes, aos
quais foram oferecidas possibilidades de inserção e de elevação de
escolaridade para os segmentos historicamente excluídos, embora
com caráter precário e aligeirado, porém anunciadoras de potenciais
de inclusão, permeando toda a sua organização, de forma que esta
aumente a participação de todos membros da comunidade. Enfim,
este esforço expressa a vontade em contribuir com a melhoria da
educação profissional na Rede de Ensino FAETEC, ampliando a
participação dos vários segmentos na formulação das diretrizes que
orientam a construção do movimento de inclusão (Pedagoga –
Doutoranda em Educação – Coordenadora de Pesquisa do Programa).
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A resposta apresentada por um dos membros da equipe de gestão do
Programa embora também traga o sentido de centralidade e verticalidade - Várias
iniciativas focais foram implementadas como o NEERA, GPI, Serviço Social etc...
atendendo a pequenos contingentes, aos quais foram oferecidas possibilidades de
inserção e de elevação de escolaridade para os segmentos historicamente excluídos... –
não reconhecendo a contextualidade e historicidade que criam respostas para as
demandas, reconhece no Programa de Inclusão empreendido na FAETEC a criação de
ambiente propício ao fomento do debate, da reflexão, como espaço da transformação, da
negação e da resistência, como nos afirma Freire (1996):
(...) na formação permanente dos professores, o momento
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática (FREIRE, 1996,
p.39).

A inclusão está na palavra de ordem das políticas sociais empreendidas em
todo o mundo, se afirmamos que é resultado de luta pela participação, pela cidadania ou
mais do que isto pela emancipação, não podemos igualmente deixar de observar que
também constitui proposta, caminho escolhido pelas agências de fomento do capital
para atenuar o alargamento e aprofundamento do fosso entre os que participam e os que
não participam das conquistas econômicas, políticas, sociais e culturais. Assim quando
vemos na educação a proposta de inclusão, isto se faz no Brasil em perfeita
conformidade com políticas internacionais de educação que buscam a ampliar a
participação na educação, a fala a seguir retrata esta questão
Uma iniciativa de grande porte, que vem buscando atender, desde
2004, às orientações contidas nas Declarações de Educação para
Todos e de Salamanca, bem como nas Diretrizes da Educação
Especial na Educação Básica relativas à oferta de Educação de
Qualidade e permanência na escola de pessoas que compõem grupos
considerados desfavorecidos socialmente, principalmente de
indivíduos com algum tipo de deficiência que o impeça de
acompanhar satisfatoriamente o processo de ensino-aprendizagem.
(Pedagoga – Doutoranda em Educação – Membro da equipe gestora
do Programa).
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Em sua resposta a interlocutora reconhece no Programa desenvolvido a
estreita relação das suas diretrizes com as políticas internacionais que definiram uma
agenda mundial para a educação a partir das demandas e contextos sistematizados em
Jomtiem (1990) e Salamanca (1994). Isto nos indica que o fenômeno da
internacionalização do capital se faz acompanhar de outras internacionalizações no seu
aspecto de globalidade, como a internacionalização dos valores universais no campo dos
direitos humanos e a internacionalização de parâmetros da educação como encontramos
em Oliveira (2001):
Alguns estudos vêm demonstrando que o Estado começa a apresentar
sinais de esgotamento e crise ante a assunção de novas instituições
políticas, de caráter global e pluricentradas. Essas instituições passam
a negociar parâmetros e normas gerais para o mercado mundial e as
políticas deles advindas (...) e também passam a interferir nas
políticas internas dos Estados-nações (CHOMSKY, 1996, APUD.
OLIVEIRA, 2001, p.106).

Entretanto devemos observar, que a internacionalização de valores
universais constitui processo que ganhou corpo, na luta pelos direitos humanos que se
sucedeu a vitória dos aliados contra o nazismo e o fascismo em 1945, como também é
resultado de luta dos diferentes segmentos que de forma crescente em anos mais
recentes buscam maior participação na arena social, embora aqui não possamos deixar
de reconhecer a encampação desta luta pela políticas focais neo-liberais.
Chama especial atenção, a apropriação no Brasil da questão da inclusão na
educação, como uma questão da inserção e participação de pessoas com deficiências na
educação, quando o debate e as questões tratadas em Salamanca se situaram de forma
mais ampla envolvendo os diferentes segmentos que são excluídos ou não têm acesso à
escola, principalmente pelas práticas hegemônicas. Isto de alguma forma fica claro na
percepção de professores e gestores, que passam a situar a inclusão na educação como
uma questão especial, tão especial que eles não se sentem preparados para lidar com
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isto, descontextualizando assim, o debate e a reflexão acerca das contradições sociais,
que se fazem presentes nas práticas pedagógicas, como podemos observar a seguir:
Eu já conhecia o Programa de Inclusão, mas também até hoje é como
alguns professores não acreditam muito e têm resistência com o
processo acham um absurdo um aluno surdo num curso de áudio, por
exemplo, eles até fazem piada em relação a isso, mas a gente tenta o
tempo todo estar mostrando a eles que existe o intérprete e existe a
possibilidade do aluno estar desenvolvendo um bom trabalho a partir
de uma linha de ensino coerente... não consegui em boa parte do
programa estar reunindo todos os professores para trabalhar uma
nova concepção, uma nova forma de ver, ... na realidade quando
temos tempo, isto não coincide com o tempo do outro... houve uma
maior sensibilização a partir de um aluno que nesse último COC
conseguiu ser aprovado no Ensino Médio Técnico, que foi o João50,
ninguém na escola conseguiu isso, levei ele para orientação e eles
ficaram sabendo que existia o programa de inclusão e a partir daí
começaram a interagir com ele; depois surgiu a proposta de se criar
um pólo de mobilização e mediação das ações, neste meio tempo
apareceram outros alunos com necessidades educacionais especiais,
como a Rosa que é intérprete de libras e estuda lá também... tem toda
uma história pra gente conhecer o programa e estar incluindo nos
outros segmentos da FAETEC mas a maioria dos professores não
acreditam muito ainda no programa não, então ainda tem resistência
tem os professores de Educação Física que são mais resistentes ao
projeto pelo menos lá na escola, o núcleo comum não tem esse
preparo ainda para receber os alunos. (Professor – Jornalista –
Coordenador de Curso – Mediador).
Bom... lá na escola por a gente ter recebido alguns alunos especiais,
eu percebi que a proposta foi bem recebida, contudo - fora a questão
da escola que às vezes facilita a inclusão – o que eu percebi foi
assim... algumas dificuldades que os professores encontraram, nós
vamos ver assim resistência de alguns profissionais para lidar com os
alunos surdos principalmente, e eles faltavam de vez em quando, e
havia momentos, que parecia que todo mundo estava perdido, coisas
que você não sabe como aconteceu ou como vinham acontecendo e
tinham dificuldades e medo de atuar com os alunos surdos porque
eles não estavam preparados para recebê-los mas a proposta foi bem
aceita e a partir das atividades do pólo de mobilização é que foram
melhorando as atitudes. (Professora, Mestre em Educação –
Mediadora e Gestora de Unidade).

A fala revela a percepção do que é o Programa por meio das vivências, das
práticas possibilitadas ou estabelecidas pela decisão política de se trabalhar na escola
com a alteridade, com os alunos que fogem ao padrão tradicional da escola, como em

110

outras falas. O conteúdo traz a percepção dos valores, das diretrizes que envolvem o
movimento de inclusão na educação, embora se observe que há uma percepção de foco
em um público, os alunos com deficiências – eu já conhecia o Programa – mais uma
vez reforça a questão da centralidade da política estabelecida, a construção da escola
democrática é mais do que um modelo de gestão é a construção da ruptura das relações
de predominância de uns sujeitos sobre outros, é acima de tudo a construção da
emancipação e da autonomia.
As respostas apresentadas tomando como referência o tema, apontaram
principalmente que o Programa de Inclusão na Educação desenvolvido nas Escolas
Técnicas da rede FAETEC constitui a implementação de uma política elaborada pelo
grupo de gestão da alta administração da casa, e que se situa em consonância com as
políticas internacionais estabelecidas por uma agenda mundial, e que representa a
internacionalização de valores universais de direitos humanos no âmbito da educação.
Neste sentido, a política implementada também significa a transplantação de uma
cultura de aceitação e tolerância com a alteridade, situação ainda não bem aceita pela
comunidade escolar, presa ainda a normas culturais que promovem a exclusão e que se
traduzem em conseqüentes práticas igualmente excludentes. A mudança de estratégia de
aproximação com a implementação, pela unidade de gestão do Programa, do que se
chamou de pólo de mobilização, ensejou a diminuição do afastamento dos atores com a
política desenvolvida, criando o espaço da reflexão sobre a práxis, o que parece ter
trazido benefícios quanto à adoção dos valores e diretrizes propostos pelo Programa.

50

Os nomes de alunos são fictícios

111

4.3.2 As Exclusões Praticadas na Escola e as Razões Desta Cultura e

Prática
Adotamos aqui, em uma síntese dos pensamentos de Castel (1995) e Santos
(1995), a posição de que a exclusão, mais do que uma forma de não ser ou não estar, é
uma forma de pertencimento, estabelecida pelas desigualdades econômicas e sociais,
como também pelas normas e culturas de determinado povo em certo momento
histórico. Isto cria a cultura e a prática da interdição, do despossuimento, do não acesso,
processo que se estabelece de forma não ingênua, não por acaso, mas que atende os
interesses de quem controla o jogo do poder. Cria-se, assim, uma espécie de
subalternidade ou uma cidadania de 2ª classe nas diferentes arenas sociais.
Dessa forma, quando refletimos sobre os percursos da educação brasileira, se
um contingente expressivo ainda está fora na perspectiva do acesso, não podemos
garantir que quem está dentro está incluído. Significativo número dos que estão
matriculados participam de uma espécie de educação de 2ª classe, um jogo de faz de
conta, onde muitos dos que conseguem concluir o ensino fundamental não dominam os
conceitos e conhecimentos básicos para o exercício de uma cidadania plena. No ensino
médio, muitos concluintes, da mesma forma, não dominam os princípios básicos para a
inserção no mundo do trabalho, o mesmo se observando inclusive para o chamado
ensino superior, onde percentual expressivo dos formados acabam empregados em
ocupações de nível médio.
Assim, exclusão configura-se no curso de um movimento dialético com o
ser, o pertencer, o estar, a inclusão, conformada na contradição social essencial, a que se
estabelece entre capital e trabalho e que reverbera profundamente no exercício dos
direitos humanos fundamentais.
Quando pensamos nas exclusões praticadas na escola, parece constituir
questão inicial, espécie de marco zero de análise a questão do padrão, a tentativa
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histórica da escola de buscar o homogeneização, situação que parece desconhecer ou
rejeitar as diferenças, este primeiro sentido podemos observar nas falas à seguir:
Todos que se afirmam diferentes do padrão hegemônico instituído
pela “normalidade”. Na verdade, a lógica, se é que há alguma, do
igual é uma lógica (?) do totalitário, do autoritário, que imputa um
padrão com o desejo de tornar tudo previsível, e sendo previsível,
facilmente controlado, atendendo às expectativas do poder
dominante, que muito se preocupa com as diferenças e as
insurgências que podem ser provocadas por aqueles que se permitem
ser como são, rompendo com as ditaduras ideológicas (Professor de
Matemática e Física – Mestre em Educação- Mediador de ETE).
Exclui porque a escola é um mero aparelho reprodutor da ideologia
do estado. Estado excludente, escola excludente. A escola, instituição
que a priori deveria ser um espaço de discussão e ruptura vem se
constituindo, historicamente, em um espaço de reprodução de
práticas instituídas, despotencializando seu papel instituinte. Em
minha concepção, isso se deve em grande parte pela concepção da
heteronomia que está posta na formação docente na atualidade
(Professor de Matemática e Física – Mestre em Educação – Mediador
de ETE).
Penso que a escola exclui aqueles que não se moldam nela, isto é, os
que não se acomodam, os que não se conformam, que não se
adaptam, enfim, os que possuem necessidades educacionais
especiais (Diretora Adjunta de ETE – Mestra em Educação).
A escola exclui a todos aqueles que fogem aos padrões
historicamente aceitos pela sociedade como negros, pobres,
deficientes, ... por não saber, em muitas das situações, conviver com
as diferenças (Professora – Gestora de ETE – Especialista em
Educação).
A escola exclui porque ela não está preparada para lidar com o
diferente. E todos aqueles que não se enquadram ao “modelo padrão”
e fogem da regra do “normal” estão fora do sistema (Pedagoga –
Membro da Equipe Gestora do Programa - Especialista em
Educação).

A resposta apresentada sugere, pelo foco estabelecido na questão do padrão
instituído pela normalidade, uma das questões fundamentais responsável pelo processo
de exclusão na escola. Efetivamente, cada contexto histórico e cultural estabelece
normas e processos de pertencimento a partir de uma definição da identidade, do que é e
do que não é, o que toma como referência um modelo ou padrão instituído. Entretanto,
não podemos deixar de assinalar que o sentido de igualdade também traz esta
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essencialidade do único, do homogêneo, do geral, do universal, o que pode se constituir
em uma das vertentes ou marco de explicação na dificuldade da relação
igualdade/diferença. Isto se expressa fundamentalmente na igualdade de todos perante a
lei, a chamada igualdade civil, então há este viés que parece legitimar a exclusão da
diferença.
Outra justificativa apontada para a exclusão educacional constitui a função
reprodutora da escola, largamente tratada por autores como Bourdieu (1982), Freire
(1996), Giroux (1997) e outros. Entretanto Gramsci (1987) define a escola como o
espaço ideal para o debate e a reflexão da mudança e da transformação, do
questionamento e da ruptura, refletindo e questionando sobre a lógica e as relações do
capital com o Estado, o que cria a possibilidade de construção da escola democrática.
Compreendo a exclusão como um processo dinâmico, dialético e
circunstancial, portanto os “excluídos” não são representados por um
segmento hegemônico específico. Ao aparecer como um fato, a
exclusão é retirada do seu conteúdo processual, sendo vista na pessoa
excluída, na conseqüência e não na causa. A exclusão faz referência
não ao excluído e sim ao processo que torna essa pessoa sujeita a
uma determinada condição (Pedagoga – Doutoranda em Educação –
Coordenadora de Pesquisa do Programa).
A escola exclui por ser uma instituição social, historicamente
alicerçada ao modelo de conhecimento e de cultura que adotamos
(classe média, branco, individualista, urbano, etc.). A escola universal
foi criada com objetivos de massificação e de legitimação de valores
que se pretendiam nacionais (Pedagoga – Doutoranda em Educação –
Coordenadora de Pesquisa do Programa).

As falas das interlocutoras revelam a compreensão de que a categoria
exclusão comporta mais do que a referência a indivíduos ou a grupos. Pois toma como
foco as formas de como se processa o não pertencimento, as rupturas, as interdições
como definido por Castel (1997). Podemos observar, ainda, que o conteúdo de
compreensão expresso pelas interlocutoras remete a questão para além da dimensão
dialógica da construção do excluído pelo outro ou outros, inscrevendo a questão
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também em uma dimensão dialética, conformada nas contradições sociais e econômicas.
As respostas foram apresentadas por profissionais de educação participantes da unidade
de gestão do Programa, entretanto isto não nos permite afirmar que este é um
pensamento norteador do Programa na compreensão e desenvolvimento das ações
implementadas.
A busca histórica da Escola, de promover a homogeneização de pessoas
como requerido pelas demandas das estruturas sociais e econômicas e pelo poder
estabelecido, têm levado a que a alteridade não seja considerada, nem mesmo quando se
tratam de crianças de elevado potencial. O lugar comum é a monotonia da
homogeneidade, aí parece haver uma função disciplinadora ou de controle, o que
paradoxalmente parece contrariar um dos princípios fundamentais da ideologia liberal,
já que as pessoas são iguais perante a lei, mas diferentes segundo suas potencialidades
de crescimento pessoal e social.
A escola exclui devido a não reconhecer e considerar a diversidade
como um ponto de partida para traçar as diretrizes éticas, culturais e
políticas de seu trabalho. Se a escola que estamos falando é
reprodutora de pensamentos e práticas que classificam pessoas
conforme a possibilidade, competência e habilidade que possuem,
esta escola é disseminadora de uma ideologia dominante, que elimina
os considerados fora do padrão de homem ocidental tido como
perfeito (homem, branco, alto, bonito, forte, bonito, saudável,
vigoroso, inteligente e rico), bem como os que pensem diferente do
grupo e que tenha algum tipo de liderança.. Nosso país, com seu
território continental demonstra uma mistura de povos diversos,
devido, à sua colonização e migração de outros povos, que formaram
a população brasileira. Devido a essa mistura sócio-cultural, política e
filosófica é que o Brasil apresenta uma beleza ímpar, não só de
aparência, mas de interação (Pedagoga – Doutoranda em Educação –
Membro da equipe gestora do Programa).

A fala traz a questão da classificação ou da seleção tão presentes nos
percursos educacionais, nas práticas de enturmação e agrupamento, situação que se
traduz e influencia a estruturação curricular, estratégias e oportunidades de
aprendizagem, produzindo ou perpetuando a desigualdade e a exclusão. Isto tem se
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agravado na perspectiva neoliberal flexível, onde o novo modelo de produção estabelece
competências que empurram para o andar de baixo, no viés ideológico da escola de
fábrica os mais pobres ou os desconectados da nova ordem.
Outro aspecto que marca a exclusão na escola constitui o processo dialógico
da construção do eu e do tu, a construção social pelo professor de quem é aluno ou
quem pode ser aluno ou de quem ele aceita como aluno.
A escola exclui a todos que não se encaixam dentro do que o
professor considera o aluno ideal. Trabalhar e pensar o diferente e
sair do modelo pré-concebido é difícil. Infelizmente o professor ainda
não entendeu que a escola pertence a todos e não a quem ele deseja
como aluno (Professora, psicóloga, membro da equipe gestora do
programa).

A fala da interlocutora remete a questão da exclusão para o professor, aliás
esta tem sido uma tradição na análise ao nível do senso comum e até mesmo no discurso
mais elaborado no meio acadêmico, a culpabilidade do professor. Entretanto não
podemos deixar de registrar a questão dialógica de construção do aluno pelo professor,
suas potencialidades e possibilidades.
O conteúdo das diferentes falas aponta quase que de forma geral, a questão
da padronização ou homogeneização como uma questão das mais importantes no
processo de exclusão, isto vai repercutir na não aceitação da alteridade ou na dificuldade
de relacionamento com ela nas culturas e práticas de educação. Outro aspecto também
apontado constitui as relações sociais e econômicas como determinantes de uma
perspectiva de reprodução no papel da escola, determinando inclusive o tipo de
educação para o andar de cima e o andar de baixo na estratificação social. Ao que indica
a divisão social e técnica do trabalho ainda predomina na visão social construída do
papel da educação e assim nos diferentes caminhos da educação para os seus diferentes
públicos.
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4.3.3.- A Escola como Espaço Acolhedor
A escola se conforma como um espaço acolhedor para todos quando
estimula a participação, o respeito às diferenças, mas que principalmente está consciente
das desigualdades, que estabelece uma relação crítica com estas contradições sociais e
que desenvolve processos com vistas à construção do coletivo, da gestão democrática na
educação. Lembramos aqui que não é a promoção da tão propalada equidade, uma
espécie de igualdade acanhada, consentida pelo pensamento dominante, e que, presa
apenas ao processo da democracia, não representa reais transformações nas práticas
educacionais, porque de resto não busca uma prática educativa que tenha como
princípio a transformação social.
A escola como espaço acolhedor é a que provoca a reflexão sobre a condição
humana, a diferença e a desigualdade, que busca um processo dialético, que promove
uma discussão entre a formação, a transformação e a reprodução. A tolerância é
percebida não no sentido de uma aceitação passiva, mas no sentido da humanização das
relações, como espaço para a compreensão e o exercício dos direitos inalienáveis à
existência humana, contemplando o universal e o particular.
Pensar a escola acolhedora é pensar a escola civil cidadã democrática, onde
liberdade e igualdade estão interdependentes, como encontramos em Singer (1996).
Efetivamente diante de tantas contradições, ficamos com a pergunta, que nos
faz refletir, como a escola pode romper com tudo isto? Como romper com a
reprodução?
Quando ela assumir o seu papel de instituinte, como havia relatado.
Ela só precisa se tornar um espaço de formação e romper com a
reprodução alienante. Isso é o maior desafio da educação na
contemporaneidade (Professor de Matemática e Física – Mestre em
Educação – Mediador de ETE).
Quando a escola reconhecer a real função: aprender a ensinar,
construir autonomia e formar cidadãos críticos. É abrir espaços para
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ressignificar a escola (Membro da equipe gestora do programa –
Pedagoga - Especialista em educação).
É pensar numa construção de todos para todos, ou seja, é pensar num
espaço onde efetivamente todos que desejarem tenham atuado na sua
construção, pois assim haverá sentido para todos nesse espaço. A
promoção? Essa é conseqüência da ação instituída pelos agentes
elaboradores, ou seja, todos que atuaram. Efetivamente, uma escola
de todos para todos (Professor de Matemática e Física – Mestre em
Educação- Mediador de ETE).
Depende de diferentes interesses: políticos, sociais, ideológicos...
defendo a perspectiva da educação para todos, tendo por base o
movimento histórico a favor da humanização e democratização das
práticas sociais, com vistas a garantir acesso de todos ao
conhecimento (Pedagoga – Doutoranda em Educação –
Coordenadora de Pesquisa do Programa).

As respostas trazem novamente a questão reprodutivista da escola como
pano de fundo, reafirmando que a escola precisa exercer a sua vocação de instituição
formadora das capacidades do aluno. Em uma perspectiva democrática importa na
formação para o exercício pleno dos direitos políticos, bem como para tornar efetivo o
acesso às oportunidades da cultura e da educação para o trabalho.
Outro aspecto a considerar e que tem sido objeto de algumas reflexões,
constitui o foco do processo educacional no indivíduo, isto têm levado à um
questionamento da educação, na perspectiva de uma educação para uma sociedade em
mudança, principalmente diante da incerteza como podemos observar em Delors (1999 )
e Morin (2000), como também nos leva a resgatar a tão importante questão da
contextualização como nos ensina Freire (1996).
Mude o homem e então pode ser que tudo o mais mude! Talvez seja
preciso ensinar outras coisas aos homens!(Orientadora Educacional –
Especialista em Educação – Mediadora de ETE).
Entendendo que cada pessoa tem um ritmo, sua história de vida, sua
realidade que precisa estar espelhada no seu cotidiano escolar.
(Professora, psicóloga, membro da equipe gestora do programa).
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As respostas abordam a construção da escola como ambiente acolhedor com
foco no indivíduo; efetivamente, quando procedemos a uma leitura dos relatos, das
vivências do movimento de inclusão no mundo e na escola brasileira, encontramos o
entendimento da transformação da escola se iniciar pela transformação pessoal, da
quebra de preconceitos e estigmas, da centralidade do aluno no processo
ensino/aprendizagem, embora nos cabe assinalar que tanto educadores como educandos
devam estar no centro do processo, como afirma Freire (1996):
Não há docência sem discência (FREIRE, 1996p. 21).

Igualdade e diferença se constroem nesta dialógica professor/aluno
Valorizando e reconhecendo as igualdades dentro das diferenças e
atendendo às diferenças no sentido de proporcionar condições que
igualem o campo de possibilidades de cada um, enquanto pessoa no
grupo. Considerando as culturas e os conhecimentos que cada um
traz consigo, buscando conhecer cada pessoa em seu modo de vida,
de sobrevivência e de anseios, além de construir o conhecimento,
junto a elas. Pois, conforme Paulo Freire nos diz: “ninguém educa
ninguém – tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se
educam entre si, mediatizados pelo mundo”. Os conceitos históricosocialmente construídos serão utilizados como fio condutor para
novas criações, reconstruções, ampliações e divulgação, de forma
funcional e partilhada com o aluno (Pedagoga – Doutoranda em
Educação – Membro da equipe gestora do Programa).

A resposta traz o tema da igualdade na relação com a diversidade, onde a
escola acolhedora seria a que enseja a valorização da participação tendo como valor
básico a igualdade em todas as suas dimensões, reconhecendo o que é universal e o que
é particular. Embora seja um adepto desta visão, temo que estejamos caindo na
armadilha da credibilidade do progresso como remédio para a correção dos rumos
sociais. A época de profundas transformações em que vivemos no campo da produção,
da tecnologia, do conhecimento e das relações entre capital e trabalho, revelam um ser
humano individualista, materialista e essencialmente consumista; daí a visão
funcionalista ser insuficiente para situar o problema em termos de ressignificação da
escola.
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As respostas, em geral, no que se refere à escola como ambiente acolhedor,
um dos pressupostos da política, cultura e práticas de inclusão na educação, abordaram
a escola como agência de formação do indivíduo, denunciando a reprodução dos
interesses da classe dominante. Foi percebida ainda a questão da igualdade na relação
com a diferença. Outro aspecto relevante foi o destaque dado às mudanças de valores no
plano individual e à relevância dada ao papel do professor.

4.4.- PERCEPÇÃO QUE OS GESTORES E MEDIADORES DAS
ESCOLAS TÉCNICAS DA REDE FAETEC TÊM DAS QUESTÕES DA
IGUALDADE E CIDADANIA NA EDUCAÇÃO

Aqui apresentamos, por meio da interlocução com gestores e mediadores das
ETEs e membros da equipe gestora do Programa de Inclusão na Educação Profissional
na Rede FAETEC, a percepção no que diz respeito a conceitos fundamentais que se
espelham nas culturas e práticas escolares, como é o caso da igualdade e cidadania. Os
seguintes itens procuram provocar respostas a estas questões: a inclusão na educação
profissional como um vetor de inclusão social; os conceitos de igualdade e cidadania e
como são praticados na escola; a escola cidadã e escolas especiais, classes especiais ou
todos aprendendo juntos?
4.4.1.- A Inclusão na Educação Profissional como um Vetor de Inclusão
Social
A aprendizagem é a nossa vida, desde a juventude até à velhice, de
fato quase até à morte; ninguém vive durante dez horas sem aprender.
(PARACELSO, apud MÉSZÁROS, 2005, p.25).
A doutrina materialista relativa à mudança de circunstâncias e à
educação esquece que elas são alteradas pelo homem e que o
educador deve ser ele próprio educado. Portanto, esta doutrina deve
dividir a sociedade em duas partes, uma das quais [os educadores] é
superior à sociedade. A coincidência da mudança de circunstâncias e
da atividade humana ou da auto-mudança pode ser concebida e
racionalmente entendida apenas como prática revolucionária.
(MARX, apud MÉSZÁROS, 2005, p.25).
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Iniciamos aqui, não por acaso, nos apropriando de duas das três citações
apresentadas por Mészáros (2005), em sua intervenção na abertura do Fórum Mundial
de Educação, ocorrido em Porto Alegre em 2004. Não imaginamos que incluímos os
excluídos na educação, pois isto não é um processo de concessão. Por outro lado,
quando pensamos a inclusão na educação profissional, estamos funcionalmente
pensando sob a égide de uma educação fragmentada, onde educação e trabalho são
vistos de forma separadas como interessa a uma lógica dominante do capital. Por fim
imaginar que na atual ordem econômica e de produção estabelecidas, a educação teria
um papel integrador, seria se deixar enganar por uma falácia.
Adotamos aqui a proposta de uma educação unitaria, como encaminhado por
Gramsci e tão largamente defendido por alguns educadores brasileiros como Saviani,
Kuenzer, Frigotto, Deluiz e outros. Adotamos aqui o princípio de que educação e
trabalho são inseparáveis e constituem processo ininterrupto de aprendizagem e
transformação continuamente exercidos por toda a vida, como nos afirma Gramsci:
Não há qualquer atividade humana da qual se possa excluir toda a
intervenção intelectual – o homo faber não pode ser separado do
homo sapiens. Também todo o homem, fora do seu emprego,
desenvolve alguma atividade intelectual; ele é, por outras palavras,
um filósofo, um artista, um homem experiente, ele partilha a
concepção do mundo, ele tem uma linha consciente de conduta
moral, e portanto contribui no sentido de manter ou mudar a
concepção do mundo, isto é, no sentido de encorajar novas formas de
pensamento (GRAMSCI, 1957, apud MÉSZÁROS,2005,p.27)

Acompanhamos ainda o pensamento de Mészáros de que a educação e os
processos mais amplos de reprodução estão de tal forma ligados que só podemos pensar
a educação na forma abrangente, como pensado por Paracelso no século XVI, e
transformadora como nos indica Marx em suas “Teses sobre Feuerbach", como aponta
Mészáros:
Uma concepção rival positivamente articulada de educação para além
do capital não pode ser confinada a um número limitado de anos na
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vida dos indivíduos mas, devido às suas funções radicalmente
mudadas, abarca-os a todos. A "auto-educação de iguais" e a "autogestão da ordem social reprodutiva" não podem ser separadas uma da
outra. A auto-gestão – pelos produtores livremente associados – das
funções vitais do processo metabólico social é um empreendimento
progressivo – e inevitavelmente em mudança. O mesmo vale para as
práticas educacionais que habilitam o indivíduo a realizar essas
funções como constantemente redefinidas por eles próprios, de
acordo com os requisitos em mudança dos quais eles são agentes
ativos. A educação, neste sentido, é verdadeiramente " educação
contínua ". Nem pode ser "vocacional" (o que significa nas nossas
sociedades o confinamento das pessoas envolvidas a funções
utilitaristas estreitamente pré-determinadas, privadas de qualquer
poder decisório), nem "geral" (que deve ensinar aos indivíduos, de
forma paternalista, as "artes do pensamento"). Estas noções são as
presunções arrogantes de uma concepção baseada numa totalmente
insustentável separação das dimensões prática e estratégica. Portanto
a "educação contínua", como um constituinte necessário dos
princípios reguladores de uma sociedade para além do capital, é
inseparável da prática significativa da auto-gestão. É uma parte
integral desta última quer como representação no início da fase de
formação na vida dos indivíduos, e, por outro lado, no sentido de
permitir um feedback positivo dos indivíduos educacionalmente
enriquecidos, com as suas necessidades mudando apropriadamente e
redefinidas equitativamente, para a determinação global dos
princípios orientadores e objetivos da sociedade (MÉSZÁROS, 2005,
p.26).

Assumimos aqui a idéia do trabalho como ato fundante, instituidor da vida
humana, é pelo trabalho que o homem opera sobre o meio ambiente e o transforma,
garantido sua sobrevivência e subsistência
O trabalho, assim como outras instâncias formadoras (família, igreja,
clube, etc) são espaços destinados à socialização e à formação da
subjetividade humana. Pensar na possibilidade de uma formação que
se volte, prioritariamente, para o resgate da humanidade, adormecida
no atual estágio civilizatório entre os homens, nos impele à
compreensão de uma outra lógica, superando a dominante que é
direcionada e regulada pelo mercado. É possível estar nesta “lógica
mercadológica” e não se render a ela. Para tanto, pensar numa
formação para/pelo trabalho que permita aos indivíduos se
perceberem humanos e frágeis, e não só produtores e consumidores, é
a ruptura necessária para a construção de uma sociedade mais
acolhedora. Neste sentido, a FAETEC vem primando por uma
formação para/no trabalho que contemple a formação humanocientífica que vá possibilitar ao jovem estudante não só a sua inserção
no mercado, mas como a sua percepção, autônoma e intransferível, de
agente transformador das realidades vigentes (Professor de
Matemática e Física – Mestre em Educação- Mediador de ETE).
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Chama a nossa atenção uma afirmação contida na resposta - É possível estar
nesta “lógica mercadológica” e não se render a ela. – (grifo nosso)- A construção do
espaço da reflexão, da crítica permanente sobre a prática nos propicia esta autonomia –
vemos a inclusão social como expressão do exercício de cidadania – então a resposta
nos remete ao papel da educação como afirma Valle (2001):
(...) preocupa-nos em fazer a escola participar da construção coletiva
de sentidos de cidadania, porque voltamos a acreditar que pode ser
uma das principais agências chamadas a encarnar e dar visibilidade às
exigências democráticas de participação social (VALLE, 2001, p.3).

Sendo o trabalho uma prática essencial a vida humana é objeto da educação,
que não se faz de forma dissociada dos conhecimentos necessários ao exercício do
trabalho e das relações do mundo produtivo, entretanto a lógica dos setores produtivos
subordinou a educação aos interesses do capital, o mesmo ocorre com a educação para o
trabalho que desenvolvida ainda de forma dicotomizada da chamada educação geral se
faz subordinada aos interesses do mercado
Tendo cursos adequados à profissionalização das pessoas especiais
em acordo com o mercado de trabalho, mas se para os “normais já
está difícil a escola funcionar e o mercado absorver o que sobra para
os especiais, um caso ou outro daquele que sobreviveu!!!!!!Mais uma
pirâmide! (Professora de Educação Física – Gestora – Especialista em
Educação).
Penso que as pessoas com necessidades especiais precisam estar
incluídas não somente na escola, mas, principalmente que eles sejam
cidadãos com plenos direitos e deveres. Para se sentirem pessoas de
direito, torna-se necessário serem participantes da sociedade e para
isto é primordial que tenha uma formação educacional que propicie
uma profissão que seja um diferencial no mercado de trabalho
remunerado.
... a inclusão não pode ser um artifício para acabar piorando a
educação em relação à qualidade da parte pedagógica... porque
ninguém quer ter pessoas como uma enfermeira que vai aplicar uma
injeção e não tenha uma capacitação para isso... então quando a gente
fala em educação profissional, o profissional realmente tem que estar
capacitado para exercer aquela profissão e infelizmente como o
professor não está preparado para trabalhar com a diversidade, no
caso do deficiente visual, deficiente auditivo, ele pode ter a
deficiência, mas ter a parte do aprendizado excelente e de repente
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conseguir lidar com aquela deficiência, mas quando a gente abrange,
fala de todas as deficiências, às vezes o aluno não consegue
realmente aprender matemática. Tem caso de um aluno na escola e
ele fez curso de informática e ele no aprendizado da linguagem de
programação ele tem dificuldade mas ele é um aluno deficiente
auditivo e não visual mas ele tem uma deficiência... o ano acaba...o
professor não pode olhar para esse aluno com pena (Professora –
Gestora de ETE – Especialista em Informática).

As respostas se filiam à vertente daqueles que percebem a educação
subordinada à lógica de mercado. Do ponto de vista da diversidade humana a lógica que
se estabelece é a do reforço do estigma ou da definição de espaços específicos de
participação para as pessoas com deficiência. Mas, mais do que isto, ainda encontramos
a barreira do professor estar preparado, isto não se apresenta como necessidade, mas
fundamentalmente como uma espécie de valise onde cabem todos os preconceitos.
A associação de educação com a idéia de mobilidade social, historicamente
vem sendo utilizada como caminho de igualdade, como espécie de compensação, de
possibilidade pela qual os contingentes proletários, especialmente seus filhos poderiam
ter acesso a uma vida melhor, uma espécie de esperança. As profundas mudanças
ocorridas no mundo do trabalho de alguma forma jogaram esta esperança no limbo. As
políticas focais monitoradas pelo Banco Mundial e outras agências resgataram entre as
estratégias de solução para a pobreza e os excluídos da nova ordem, novamente esta
esperança de igualdade, o que aqui podemos chamar de igualdade material.
(...) os nossos alunos... quatro alunos no curso de edificações estão
chegando ao final e estão pensando em fazer estágio...estão
começando a organizar essa parte do estágio deles e essa semana,
aliás semana passada eu recebi um telefonema que eles tinham sido
aprovados numa... tipo uma agência que o SENAC tem e eles
trabalham para empresas que tem uma reserva de vagas para pessoas
portadoras de deficiência... e eles tinham sido aprovados para o
trabalho mesmo, então eu achei assim muito interessante... porque
eles passaram por um teste, uma prova, na sexta-feira eu ia saber
melhor que tipo de prova, mas não consegui, é que esses alunos
vieram com as mães que estavam muito felizes, é que uma delas
gostaria que o filho fosse trabalhar lá naquela empresa porque é uma
empresa que oferecia um bom salário, toda uma assistência muito boa
e é uma empresa forte, empresa boa, laboratório lá em Niterói e que
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ela tava muito contente, ela queria que o filho trabalhasse, que isso ia
ser bom para família para o filho, ele mostrar que com aquele curso
ele conseguiu... eu sou uma defensora da inclusão (Diretora Adjunta
de ETE – Mestra em Educação).

A fala destaca principalmente a questão da satisfação, da compensação do
esforço feito, de uma relação de benefício entre educação e mundo do trabalho, da
centralidade da questão do trabalho, como elemento de sucesso na vida, como destaca
Gramsci (1979). O princípio da unitaridade na educação objetiva diminuir a distância da
educação com a própria vida, as tão propaladas dualidades entre o pensar e o fazer e da
educação e trabalho, o que permite o desenvolvimento de competências em cada
indivíduo facilitadoras da participação, da efetiva inserção na vida social.
As respostas apresentadas não nos permitem afirmar categoricamente que os
interlocutores têm uma percepção do movimento de inclusão na educação profissional
como um vetor de inclusão social, em algumas falas isto aparece subjacente. Mas
podemos apontar que a lógica da vinculação educação-mercado de trabalho é
predominante nas respostas apresentadas. Situação que nos indica este sentido na ação,
na prática do gestor ou do professor, que trabalha na educação profissional. Entretanto
não podemos deixar de assinalar que não estamos demonizando o mercado, que é uma
realidade, mas observando a própria lógica das novas estruturas e modelo de produção e
acumulação, cuja palavra de ordem é a flexibilidade. Preparar um profissional para o
mercado é prepará-lo para a exclusão no curto prazo.

4.4.2 - Os Conceitos de Igualdade e Cidadania e como são Praticados na
Escola
Aqui, neste ponto, vamos encontrar a percepção de gestores e mediadores
sobre os conceitos de igualdade e cidadania e como as culturas e práticas de igualdade e
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cidadania acontecem na escola. Vemos que estamos diante de questões cruciais, que
estão cristalizadas no imaginário de todos, por séculos de processos de construção, de
práticas e culturas sociais, que vão do advento do cristianismo até as visões pósmodernas. Tudo isto parece construir o sentido que estamos diante de algo, que não é
uma perspectiva ontológica, pois se assim admitíssemos teríamos uma situação
terminal, um padrão a ser atingido, igualdade e cidadania em relação a quem? A que?
Atendendo a quais desejos ou estados? A quais valores? Universais ou particulares?
Entretanto, as opiniões captadas, mostram que estamos diante de sólidas construções
conceituais, que parecem negar o processo dialético por onde igualdade e cidadania se
situam como processos em permanente construção nas interações sociais e políticas,
fundadas em um processo histórico.
Tudo isto nos levaria a situar igualdade como uma espécie de regulação
formada na arena entre o público e o privado, o público formado nas renúncias do
privado ou particular, a igualdade como regulação da participação de cada
individualidade no público, o que vai exigir o padrão, a homogeneidade. Com a
prevalência de um grupo sobre os outros grupos, a homogeneidade vai ser definida em
conformidade com os interesses do grupo dominante, então teremos a igualdade que
interessa a um setor. Está aí fundada a desigualdade como princípio?
No ano de 1754 a Academia de Dijon propôs como tema de um
concurso literário, o significativo problema: Qual é a origem da
desigualdade humana? Está ela legitimada pelo direito natural? Ainda
assim hesitavam os sábios em aceitar soluções demasiado radicais.
Deram o prêmio a um teólogo e não ao trabalho de Jean-Jacques
Rousseau, que buscava a origem da desigualdade na propriedade
privada, quer dizer num fenômeno social. Mas a pergunta ficava
feita... (DAHRENDORF, 1980, p.119).

Entretanto por paradoxal que possa ser, não podemos deixar de apontar que a
concepção da democracia que privilegia a igualdade se estabelece em uma política de
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mudanças e resultados em uma maior intervenção estatal e o tratamento homogêneo por
parte da burocracia (FLEURY, 2002).
Embora a cidadania plena seja decantada no discurso e luta política por
amplos setores, inclusive os setores afinados com os direitos e igualdade econômica,
política e social, há esta idéia, esta reflexão sobre a cidadania fundada e regulada por
uma ordem burguesa, como encontramos na resposta a seguir:
É garantir que todos os alunos possam exercer sua cidadania
plenamente. Incondicional respeito à diferença. A cidadania está
circunscrita dentro da ordem burguesa, que é legitimadora da
desigualdade, oriunda da ordem liberal. Se não se pode exercer
plenamente os direitos, é porque existe a desigualdade e então entra o
discurso da cidadania (Membro da Equipe Gestora do Programa –
Assistente Social – Especialista em Direitos humanos).

A resposta traz a questão da contradição apresentada por Castoriadis (1989)
entre as duas significações de cidadania presentes desde o início da modernidade, ou
seja: a que se concretiza pela interrogação e pelas lutas democráticas e a que se
concretiza pela razão produtiva do capitalismo. A expressão trazida na resposta se refere
à cidadania regulada e fundada no referencial produtivo.
Outro aspecto que nos chama a atenção é a questão da permanente tensão
entre igualdade e diferença como afirma Fleury (2002):
A tensionalidade entre o local, o nacional e o global definem uma
nova territorialidade para a cidadania cujo desenvolvimento em todos
estes níveis não está isenta da possibilidade de que os diferentes
direitos sejam reivindicados em distintos níveis (...). A fragmentação
percebida com a simultaneidade dos espaços políticos, em uma
realidade policêntrica, se acrescentam as questões relativas à
aceitação ao interior de uma noção igualitária como a da cidadania
(FLEURY, 2002, pp.9-10).

Igualdade e cidadania têm estado circunscritas a um caráter formal e legal, o
amplo questionamento iniciado no século XIX por Marx e pela luta operária trouxeram
ao debate e à luta política a igualdade material, expressa pela conquistas aos direitos
sociais e econômicos.
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Entendo que é tratar cada um como um. Nesse contexto cidadania é o
direito que o indivíduo tem de participar de todo o seu processo
educativo. Só existe igualdade para os iguais, para os diferentes o que
existe é o reforço da desigualdade (Professora de Educação Física –
Gestora – Especialista em Educação).
A igualdade na perspectiva da democracia liberal afirma-se pelo
direito de todos perante a lei, considerando que todos são livres e
obedecem às mesmas leis. Sua contradição efetiva está em que, como
princípio, se contrapõe à desigualdade real no que se refere à
apropriação dos bens, posicionamento no trabalho e distribuição
material e espiritual dos produtos da cultura. Nesse sentido, as
diferenças tornam-se desigualdades nas quais os indivíduos são
negados entre os que se consideram iguais. O conceito de cidadania
teve diferentes significados de acordo com a sociedade e a época em
vigor, segundo as relações de poder, conquistas, lutas, dominações
etc. (Pedagoga – Membro da equipe gestora do programa –
Doutoranda em Educação).

As interlocutoras procuram situar a questão da cidadania no contexto da
educação; chama a atenção nas respostas a questão da dialógica igualdade/diferença,
onde a diferença parece ser elemento fundante da desigualdade. Outro aspecto que
ganha realce é a questão da associação entre liberdade e igualdade.
A cidadania está vinculada à posse de direitos conquistados, unindo
uma idéia de igualdade de direitos, não existindo cidadania sem
direitos. Nesse caso, cidadão é aquele indivíduo que participa de uma
mesma comunidade política onde todos têm os mesmos direitos
legalmente reconhecidos (Pedagoga – Doutoranda em Educação –
Coordenadora de Pesquisa do Programa).

A resposta traz a questão do direito natural, por onde muitos autores tratam
da cidadania em uma perspectiva universal. Entretanto como aponta Benevides (1998)
os direitos do cidadão e a própria idéia de cidadania não são universais, mas sim estão
fixos a uma específica e determinada ordem jurídico-política, que se funda em um
processo e contexto histórico e político.
Destacamos que não podemos deixar de reconhecer que a universalização
dos direitos, discutida e tratada no âmbito internacional, tem ampliado as conquistas
locais ou tem provocado mudanças no sentido de pertencimento ou participação das
minorias e da alteridade.
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...a coisa da igualdade, vou até voltar um pouquinho, quando eu digo
que colocaram esses alunos que eram surdos nessa turma de
edificação no primeiro ano teve professor que saiu correndo da sala,...
não pelo amor de Deus, não, não, não, e a gente teve que segurar
quem tava lá na hora e que aconteceu do professor dizer... não eu não
sou surdo eu não consigo falar com ele, não eu não quero essa turma
pelo amor de Deus... saiu correndo, foi uma coisa horrorosa parecia
que tava pegando fogo na escola, imagina, a gente deve ter aluno
também cego porque já tem aluno com baixa visão aqui no Ensino
Fundamental e nós temos também surdo que não fala, aluno que tem
deficiência auditiva que usa prótese e não fala, teve um monte de
dificuldade em algumas disciplinas, mas também houve professores
que falaram nós queremos eles aqui então eu achei isso uma coisa
muito legal porque a gente pode ver todos eles ali como a gente vê no
mundo (Diretora Adjunta de ETE – Mestra em Educação).

A resposta traz o choque da presença da alteridade em uma estrutura
padronizada, mas revela também, a questão da construção da igualdade, da decisão de
parte do coletivo em romper barreiras e mais do que isto da não naturalidade dos
direitos.
Não podemos deixar de observar que a questão da desigualdade está
fortemente embrulhada na questão da diferença
Hoje sabemos que nem os gêmeos são necessariamente iguais.
Situações mutacionais e de convívio social alteram suas
“igualdades”. Sendo assim compreendemos igualdade como
sinônimo de oportunidade (Orientadora Educacional – Especialista
em Educação – Mediadora de ETE).

A fala faz uma fusão da desigualdade natural, que Rousseau (1989) prefere
tratar como diferenças e não desigualdade, e as desigualdades sociais, ou seja, aquelas
fundadas nas relações desiguais entre os homens. Finalizando, sintetiza tudo com a
afirmação de que a igualdade se funda não em valores universais e regionais, mas no
processo, tão ao gosto de um ordenamento liberal.
A ampliação do debate e a efetiva universalização de alguns direitos
considerados fundamentais têm trazido a idéia de um homem universal ou como aponta
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Morin (2000) de um homem na perspectiva planetária, ou seja, habitante do planeta
Terra
O conceito de igualdade pode ser pensado como o direito de todos,
mesmo os que apresentem alguma diferença aparente, em buscar a
felicidade (Diretora Adjunta de ETE – Mestra em Educação).
No que se refere aos seres humanos, o conceito de igualdade pode ser
considerado conforme as características universais de homem, ou
seja: em todo o universo criança é criança, mulher é mulher, homem
é homem, idoso é idoso. O que os torna diferentes? Sua cultura, seus
princípios, costumes e formação. Estes devem ser observados com
respeito e apostando na possibilidade de inter-relação e formação de
redes construtivas e construtoras de saberes que considerem as
diferenças encontradas na igualdade. A cidadania é o direito que toda
pessoa tem de conhecimento de seus direitos e deveres tendo
possibilidade de exercê-los (Membro da equipe gestora do programa
– Doutoranda em educação).

As respostas trazem o conceito de igualdade fundado no exercício dos
direitos humanos, que hoje se situam cada vez mais em uma vertente universalista. Face
à internacionalização de valores, são também fundados em processo histórico
contextualizado nas expressões políticas – sociais constituindo a cidadania como vista e
exercida em determinado momento histórico.
Os diferentes caminhos que conformam a nossa construção de igualdade e
cidadania, são fundados na contradição e são regulados pelos interesses de classe.
Percebo o conceito de igualdade com uma certa reserva. O igual pode
se tornar um ideal totalitário, um modelo que se fixa. Esse
movimento interpretativo deve ser visto com cuidado. Penso que a
idéia de igualdade, como é compreendida com mais recorrência,
coaduna com o que é similar, parecido. Se importarmos o conceito
das ciências exatas teremos uma outra leitura: o idêntico. Enfim, é um
conceito onde subjazem muitos “outros conceitos”. Gosto de pensar
este conceito atribuindo a ele um sentido do que é comum. A
cidadania é outro conceito complexo. Se pensarmos na perspectiva do
significado da palavra o entenderemos como um conjunto de ações
que nos impelem a ter direitos e deveres numa sociedade. Hoje, à luz
das complexas relações sociais, este conceito se redimensionou,
multifacetou e ressignificou, de maneira que não há uma definição
precisa, mas que dependendo da associação discursiva poderá
assumir significados diversos. Prefiro pensar em cidadania como um
conjunto de complexas relações que estabelece a convivência social,
nessa percepção do “eu” com o “outro”(Professor de Matemática e
Física – Mestre em Educação- Mediador de ETE).
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O igual pode se tornar um ideal totalitário, um modelo que se fixa. - (grifo
nosso), a afirmativa contida na fala a seguir se funda na igualdade civil, inegavelmente
definida por um padrão e necessidades histórico-culturais, determinantes de uma
igualdade dos homens perante a lei. Entretanto, a igualdade se funda nos direitos
humanos em uma perspectiva plena, não podendo se pensar os direitos humanos de
forma compartimentada, sem a expressão da igualdade social e econômica. Por outro
lado, a afirmativa pode estar revelando ainda a dificuldade da relação igualdade e
diferença.
A cidadania está circunscrita dentro da ordem burguesa, que é
legitimadora da desigualdade, oriunda da ordem liberal. Se não se
pode exercer plenamente os direitos, é porque existe a desigualdade e
então entra o discurso da cidadania (Membro da equipe gestora do
programa – Assistente Social –Especialista em Direitos Humanos)

A afirmação, contida na resposta, traz o sentido da cidadania fundada na
expressão política e econômica liberal como percebido por Arendt (1995), onde a lógica
da cidadania ora é determinada pelos interesses privados e pela mercadorização e ora
pelos interesses de grupo ou classe.

4.4.3. - Escolas Especiais, Classes Especiais ou Todos Aprendendo Juntos

na Escola Cidadã
A visão dualista na educação parece ser rotineiramente a solução encontrada
nos diferentes países para garantir o acesso à educação aos segmentos que não se afinam
com o padrão, vistos como diferentes, assim fica fácil permanecer ignorando a
alteridade e continua-se praticando a proposta de homogeneização na educação. Em
resposta à velha e já rotineira falta de políticas, que se apresenta muitas vezes associada
a falta ou insuficiência de recursos financeiros para a educação, não se consegue dar
uma solução adequada às demandas dos que procuram por serviços especializados, na
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chamada educação especial. Por este cenário; como já largamente tratado anteriormente,
nem diferentes, nem os ditos normais ou que atendem ao padrão estabelecido,
historicamente têm encontrado soluções e espaços adequados para o exercício pleno de
uma educação cidadã. Assim, a propalada educação de qualidade fica sendo uma
quimera ou traço polissêmico de um discurso.
Por outro lado, quando situamos esta questão no contexto histórico mundial
das últimas duas décadas, no bojo da promoção da educação para todos, encontramos
esta discussão no campo do exercício de direitos, do exercício da cidadania, situação em
que por vezes se agrega uma visão humanística ou holística de formação do homem.
Neste panorama se propõe processos de tolerância, de aceitação ou de valorização da
diversidade, onde fundamentalmente o eixo da discussão se situa nas culturas e práticas
escolares. Tudo isto se fundamenta em alentada sustentação teórica, apresentada em
estudos e pesquisas, nos mais diferentes campos como: o papel do professor, ensinagem
ou construção do conhecimento, as múltiplas inteligências, a questão afetiva
interferindo na aprendizagem, a contextualização dos objetos de aprendizagem, como
aprendemos, o processo de gestão escolar, a formação do professor. Poderíamos aqui
continuar falando de inúmeras outras questões e vamos certamente desembarcar no
louvável esforço do movimento de inclusão na educação em todas as suas interfaces.
No que tange a inserção de pessoas com deficiência na educação, as políticas
atuais são fortemente marcadas por um viés inclusivista, entretanto devemos observar
que isto não se dá sem uma intensa luta dos que advogam tanto a escola especial, quanto
à inclusão radical em escolas regulares ou comuns, como também daqueles que
advogam uma transição, uma espécie de gradualidade.
Todas as escolas podem ser boas, dependendo da atribuição de cada
uma. Sucintamente: Escola especial – centro de pesquisa e de
formação de profissionais que desejem/atuem na escola regular
inclusiva. Classes especiais – espaço transitório para potencialização
da inclusão do aluno nas classes regulares. Não poderia, neste
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sentido, se configurar num espaço de segregação dentro da escola
inclusiva. Todos aprendendo juntos – o sonho constituído da escola
democrática. Perceba que na compreensão da educação inclusiva o
movimento de transição da escola segregacionista para a escola
inclusivista é feito com parcimônia, sem autoritarismo ou imposições
que contrariem uma perspectiva de escola democrática. Para que uma
escola cidadã comece com professores que se percebam cidadãos,
agentes da transformação social, acrescente um pouco de gestão
democrática, mexa tudo com muito debate e formação emancipatória,
e quem sabe, o resultado seja uma escola próxima do que chamamos
de cidadã. Não é tão linear e nem uma receita. É uma experienciação,
descrito (e escrito aqui) numa projeção metafórica. Não deu para
mencionar tudo que é necessário, mas como uma boa experienciação,
é o cotidiano que nos vai ensinando (Professor de Matemática e
Física – Mestre em Educação- Mediador de ETE).
Estas são possíveis provisões oferecidas pela educação especial. A
educação especial tradicionalmente é um dos lócus privilegiado onde
se travam as discussões e representações acerca das políticas
educacionais para os sujeitos com deficiências. No entanto, é
entendida por alguns teóricos como uma subárea da educação, um
local "menor". Verificamos empiricamente que o ensino
dicotomizado em regular e especial conduz as “escolas regulares”,
por acomodação, a não enfrentarem o desafio de trabalhar com as
diferenças e como conseqüência, a não qualificarem melhor o seu
trabalho para atender à diversidade que se faz presente nas escolas em
geral (Pedagoga, Doutoranda em Educação – Coordenadora de
Pesquisa do Programa).
De preferência todos aprendendo juntos, mas não podemos esquecer
que os professores precisam de subsídios para atender a alguns
alunos, como os alunos também precisam algumas vezes de
atendimento especial (Professora de Educação Física – Gestora –
Especialista em Educação).

As falas apresentadas se inserem na discussão de qual é a melhor forma de se
educar alunos com deficiências ou com graves dificuldades para a aprendizagem como
afirma Mendes (2006):
(...) ao longo dos últimos trinta anos, tem-se assistido a um grande
debate acerca das vantagens e desvantagens, antes da integração
escolar, e, mais recentemente, da inclusão escolar. A questão sobre
qual é a melhor forma de educar crianças e jovens com necessidades
educacionais especiais não tem resposta ou receita pronta (MENDES,
2006, p.396).

Outro aspecto a salientar contido nas falas é transição de modelos
segregados da educação especial para a educação regular na perspectiva gradualista
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mais afeita ao modelo da “iniciativa da educação regular” por onde Will (1986),
conforme aponta Mendes (2006), propõe:
(...) todos os alunos deveriam ser inseridos nas classes comuns das
escolas comuns, sem descartar a necessidade da manutenção dos
serviços de ensino especial separados (WILL, apud MENDES, 2006,
p.393).

Todas as práticas educacionais instituintes devem ser valorizadas. O
conflito nasce quando o professor não ensina efetivamente, quando
falta reflexão no saber. E as práticas instituintes servem para tirar da
invisibilidade a tensão que faz parte do ato pedagógico (Membro da
equipe gestora do programa – Assistente Social – Especialista em
Direitos Humanos).

A fala traz o conflito, as tensões da dualidade para o professor no que Freire
(1996) chama de comprometimento
Saber que não posso passar despercebido pelos alunos, e que a
maneira como me percebem me ajuda ou desajuda no cumprimento
de minha tarefa de professor, aumenta em mim os cuidados com meu
desempenho. Se a minha opção é democrática, progressista, não
posso ter uma prática reacionária, autoritária, elitista. Não posso
discriminar o aluno em nome de nenhum motivo. A percepção que o
aluno tem de mim não resulta exclusivamente de como atuo, mas
também de como o aluno entende de como atuo ( FREIRE,1996,p.97)

Em geral observamos, que a diferença na escola é o inesperado, e se situa em
linha de conflito direto com a lógica da igualdade abstrata estabelecida na escola e que
tem sustentado as práticas escolares. Assim a reação tem sido o traço comum. A escola
capaz de trabalhar com a multiplicidade só se construirá como realidade, se os atores
envolvidos com ela, se predispuserem a perceber, como afirma Arendt (1995), que nas
tensões entre o universal e o particular, vão ser as condições particulares, as
peculiaridades que mais vão definir o sujeito. Assim a igualdade concreta na educação
passa largamente, pela quebra do sentido de padrão, para a adoção da valorização das
peculiaridades, ficando assim este debate entre escola especial/escola comum sem
sentido.
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4.5. - A PERCEPÇÃO DE GESTORES E MEDIADORES DAS
ESCOLAS TÉCNICAS, SOBRE AS DINÂMICAS E PROCESSOS QUE
FAVORECEM A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO NA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA REDE FAETEC
Buscamos aqui saber da consciência dos atores sobre as possibilidades da
instituição de uma escola mais democrática, se as ações desenvolvidas no âmbito do
Programa favoreciam ou não esta nova realidade, esta mudança.
A construção da política de inclusão na educação se estabelece na dimensão
de que o sentido de igualdade, do respeito aos direitos de todos e da valorização da
alteridade esteja presente em todos os processos, decisões, estratégias e fatos da vida, na
unidade institucional de mediação da aprendizagem, que é a escola.
A prática da construção de um processo de inclusão na educação, mostra que
isto não é um estado ao qual se quer chegar, mas principalmente um processo de
reflexão permanente sobre as práticas de educação e mais do isto, um conjunto de
medidas, de ações que interligadas, vão criando um ambiente propício à mudança, à
transformação do processo educacional, como podemos observar na resposta a seguir:
Formação continuada de profissionais da rede, interlocução com
instituições especializadas e universidades visando troca de saberes,
discussão sobre uma nova proposta curricular, formação de grupos de
trabalho com a equipe técnico pedagógico e professores, interlocução
com o poder público (Superintendência da Pessoa com Deficiência,
etc) para respaldar os encaminhamentos em relação à dotação
orçamentária para o Programa, discussão sobre a Política de Inclusão
na rede Faetec. Não acredito na implementação de qualquer política
que não tenha um orçamento previsto. O que a FAETEC tem
praticado, dentro de uma política de educação profissional, são ações
inclusivas que não prevêem verba para acessibilidade do espaço
físico, compra de equipamento para produção de material
pedagógico, dentre outros. (Membro da equipe gestora do programa –
Assistente Social – Especialista em Direitos Humanos).

Inicialmente, na resposta, a interlocutora procura alinhar as iniciativas
desenvolvidas pelo Programa para depois colocar a questão dos recursos para a
implementação de medidas que dão mais efetividade à questão da igualdade no respeito
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à diversidade. Por outro lado, a escola que se pensa democrática, construtora de um
ambiente democrático, mais do que se fixar em processos e infra-estrutura, precisa
desenvolver os valores e conhecimentos, as culturas e práticas pedagógicas e sociais que
vão permitir aos atores envolvidos no processo de educação a real compreensão das
contradições sociais e participar das relações e processos sociais em situação de
igualdade. Por fim, não vamos negar que alcançado este estágio possamos também
pensar sobre a ordem dos recursos, como posto por Gramsci (1979), que afirma que a
organização da escola deve possibilitar meios e infra-estrutura para que os educandos
tenham acesso e participação crescente a um acervo de conhecimentos que facilitem o
processo de ensino aprendizagem.
Criação da unidade de gestão denominada Gerência do Programa de
Inclusão - GPI, como parte integrante da Diretoria de
Desenvolvimento da Educação, tendo como missão: “Favorecer uma
proposta de Educação que reconheça e inclua pessoas com
deficiência nas dimensões físicas, políticas, culturais e sociais na
perspectiva das práticas educativas promovidas pela FAETEC” Valorização do servidor de carreira na composição da unidade
gestora, com vista à valorização dos mesmos - Acompanhamento do
trabalho das Unidades de Ensino no que tange à diversidade humana
- Oportunidades de desenvolvimento de uma cultura acerca da
diversidade para toda comunidade escolar, por meio de cursos
instrumentais, tais como: LIBRAS, BRAILLE e Orientação e
Mobilidade, etc - Processo de fomentação acerca da necessidade de
ressignificação da Escola Especial Favo de Mel (unidade
especializada no atendimento as pessoas com deficiência mental) e
do CERPI (Centro de Reabilitação Psicomotora Infantil, unidade de
atendimento em reabilitação na área da saúde), que passaram a atuar
como serviços especializados de suporte ao processo de Apoio à
Inclusão, por meio do Projeto de Apoio à Inclusão- PAI e do Centro
de Reabilitação e Prevenção em Saúde na Educação – CERPSE.Implementação de política de discriminação positiva, na qual 30%
das vagas no concurso para as Escolas Técnicas, Cursos
Concomitantes e Pós-Médio foram reservadas para pessoas com
deficiências - Garantia de intérpretes da Libras – língua de sinais
brasileira - Levantamento da situação de acessibilidade arquitetônica
das unidades da rede FAETEC - Parceria com universidades Capacitação de diretores, professores e profissionais de apoio Implementação do Pólo, propiciando fomentar a prática da pesquisa
como princípio educativo (Pedagoga – Doutoranda em Educação –
Coordenadora de Pesquisa do Programa).
O Programa de Inclusão desenvolveu diversas ações importantes na
Educação Profissional, como as capacitações de funcionários,
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acompanhamento de caso, reuniões e eventos. Porém, penso que a
mais importante no caso da Unidade que trabalho foram as
intervenções de seus profissionais, juntamente com os da Escola na
questão do processo de avaliação da aprendizagem dos conteúdos.
(Diretora Adjunta de ETE, Mestra em educação).

Por meio das respostas, onde são relacionadas as ações desenvolvidas pelo
Programa de Inclusão na Educação Profissional, as gestoras procuram demonstrar que
estas facilitaram e criaram possibilidades para a efetivação da política de inclusão na
FAETEC; em especial se destaca a efetivação de ações que dão corpo à política de
educação proposta pela alta administração da FAETEC.
Primeiro a própria desconstrução de que tudo é difícil, é impossível,
depois, através do conhecimento oferecido pelo programa, que
revaloriza o processo de aprendizagem (Orientadora educacional –
Mediadora de ETE – Especialista em educação).

A resposta flutua entre a valorização de uma visão tecnicista de educação e a
importância do espaço de reflexão, da mudança, entretanto observamos, que tudo isto é
possível como construção coletiva, vivenciada pelos atores participantes do processo,
envolve novos valores, novas práticas, novos olhares e relações. Mas novamente é
reafirmada a perspectiva do distanciamento.
No debate sobre a educação, a formação inicial ou continuada têm sido um
tema recorrente, ora isto se faz de forma consciente, compromissada, ora isto é uma
saída, uma resposta para o não pensar as mazelas das práticas educacionais.
Eu acho que principalmente os cursos de formação continuada...
sendo que não da forma que estão ocorrendo porque muitos
professores, principalmente professores que são efetivos, que têm sua
carga horária já completa, que têm trabalho aqui, lá, acolá, realmente
eles não estão dispostos a mudar realmente seu ritmo de vida porque
o que eles falam é justamente é eu, a minha formação e meu concurso
não foi pra trabalhar com deficiente... então não dá tempo... eu não
tenho horário... então de repente desses cursos eu como tive
oportunidade de participar também de um dos cursos de formação
continuada eu vi que o curso abre muito mais os nossos horizontes
em relação à inclusão, então que nós propomos aqui então, seria esse
curso dentro da própria unidade porque o professor sair da unidade
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para depois sem ter um aumento do seu salário ou diminuir a carga
horária isso não funciona.(Professora – Mediadora de ETE)

A resposta traz o sentido proposto por Freire (1996) da luta em defesa dos
direitos dos educadores:
A luta dos professores em defesa de seus direitos e de sua dignidade
deve ser entendida como um momento importante de sua prática
docente, enquanto prática ética. Não é algo que vem de fora da
atividade docente, mas algo que dela faz parte (FREIRE, 1996, p.66).

Tem igual importância na valorização dos educadores a formação
continuada, não somente aquela que se faz por meio de cursos, das diferentes formas de
acesso ao conhecimento, mas, sobretudo pelo continuado debate e reflexão sobre a
prática, como afirma Saviani (2007):
(...) a pedagogia se desenvolveu em íntima relação com a prática
educativa, constituindo-se como a teoria ou ciência dessa prática
sendo, em determinados contextos, identificada com o próprio modo
intencional de realizar a educação. Ao longo de vários séculos a
pedagogia construiu uma rica tradição teórica e científica sobre a
prática educativa que deve continuar a ser desenvolvida, a despeito e
até mesmo por causa das inúmeras negativas de que foi alvo na
história do pensamento humano (SAVIANI, 2007, p.99).

A construção de uma escola democrática, de qualidade é um ato intencional,
onde conceitos, diagnósticos e projetos conformam o que fazer, nenhuma parte deste
processo é irrelevante na elaboração e implementação das políticas de educação na
escola.
Eu penso que a presença dos técnicos do programa, quando a gente
tem várias turmas, é de fundamental importância, o apoio do
Programa às unidades escolares e atuação dos mediadores mesmo
com o apoio do GPI nas unidades eu acho que essas estratégias de
colocar os mediadores, as atividades do pólo de colocar mediadores
dentro das unidades eu acho que foi assim de muita importância e os
seminários, eles também conseguem minimizar as dúvidas daquelas
pessoas que estão nos pólos realmente atuando no programa de
inclusão (Mediador de ETE – Professor e Jornalista).

No relato a mediadora destaca a importância da interação entre os diversos
atores, mostrando como a estratégia de estabelecer mediadores e a criação de pólos de
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mobilização impulsionou o trabalho; tem também destaque a importância da existência
de unidade de gestão do Programa propiciando suporte e assessoria às ações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao buscarmos respostas sobre a compreensão e reflexão dos atores
envolvidos, na rede FAETEC, sobre as barreiras e possibilidades da escola se constituir
em espaço de promoção de igualdades, valorização da diversidade e promoção da
cidadania, alguns aspectos se apresentaram como importantes, chamando a nossa
atenção.
Entre outros aspectos destacamos a consciência das mutações ocorridas no
último quarto do século XX, na ordem das relações entre Estado, capital e trabalho e as
suas repercussões nos valores, na cultura, no exercício de direitos econômicos e sociais,
no pleno exercício da vida cidadã e na escola. Em especial a relação que tudo isto
estabelece na definição do papel da educação na formação do novo homem exigido por
este novo cenário, nos levou a estabelecer como foco o processo de democratização da
educação, por meio do movimento, dos processos que se preocupam em construir uma
escola para todos.
Percebemos a essencialidade das categorias igualdade e cidadania quando se
trata de repensar a escola em sua ruptura com padrões estabelecidos que atendem a
interesses que não estão centrados nos sujeitos, nos atores do processo educacional e
que não reconhecem o direito e a importância das diferenças, da alteridade para o
enriquecimento de culturas e práticas de educação.
Destacamos a importância do estreitamento dos espaços entre os atores na
definição de políticas, de forma a que estas não se tornem verticalizadas e não sejam a
expressão única de grupos dominantes.
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Observamos ainda a dificuldade que se apresenta na percepção dos atores na
relação da igualdade com a alteridade, é como se a diferenciação dos direitos em
atenção à diferença fosse uma traição à igualdade. Destacamos como o exercício da
cidadania pode estar regulado por uma lógica do capital e não nos interesses do
coletivo.
Notamos o quanto se estabelece como barreira à efetiva democracia na
educação a confusão de conceitos como diferença e desigualdade: o quanto inclusão e
exclusão formam um par categorial e fazem parte de um processo dialógico e dialético.
Chama a nossa atenção que em plena época histórica da universalização dos
direitos humanos, ainda esteja cristalizado na cabeça dos atores a confinação da
alteridade em espaços específicos ou restritos, em especial das pessoas com deficiência.
Apontamos o quanto a formação continuada ainda é percebida sem conexão com a
práxis e justificando ou servindo de barreira para o acesso da alteridade na escola.
Releva ainda nas respostas, o que chama a nossa atenção, por determinar em certo nível
as políticas implementadas na educação, assim como os valores e o para que da
educação profissional; a vinculação da educação para o trabalho ao mercado e como os
padrões definidos pelo mercado balizam ou regulam o pertencimento e a participação
nas oportunidades da educação.
As respostas confirmam a nossa convicção da importância da definição no
espaço escolar de caminhos para a participação dos atores envolvidos no debate e
reflexão sobre as práticas educacionais como principal instrumento de mudança da
escola.
Assinalamos que as políticas públicas voltadas para o acesso, a promoção da
educação de qualidade e acima de tudo a plena participação de todos, não podem se
constituir apenas como políticas focais, voltadas para amenizar as ações do novo
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modelo econômico e de produção excludentes, mas sim devem ser efetivas ações que
valorizem as diferenças e que busquem por meio de práticas educativas participativas e
democráticas a formação de cidadãos conscientes das relações de poder e que busquem
como agentes ativos da história a transformação da realidade econômica, política e
social geradora de injustiças e de desigualdades.
Queremos ainda mencionar que os dados da pesquisa relevaram alguns
fatores, que a nosso ver contribuíram para o adequado desenvolvimento do Programa de
Inclusão na Educação na rede FAETEC:
- A definição no Programa de Gestão da FAETEC de política educacional
voltada para a promoção da igualdade e da cidadania, respaldada pela legislação
educacional vigente no país e em conformidade com valores universais;
- A estruturação de unidade de gestão para mediar a implementação desta
política;
- A mobilização dos atores, com a criação de espaço de participação para o
debate e reflexão;
- A implementação de uma política de formação dos trabalhadores de
educação;
- A melhoria das condições de acesso e permanência de alunos com
necessidades educacionais especiais.
Na nossa compreensão, estes principais aspectos que emergiram nas
interlocuções com os sujeitos da pesquisa, mostram que é possível transformar culturas
e práticas na educação, e de forma mais próxima na escola pública; que é possível
promover uma educação mais justa, democrática e de qualidade. Mas que princípios,
diretrizes, valores e discurso só não bastam, é preciso garantir a efetividade da vontade
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política por meio de orçamento adequado a uma educação de qualidade na escola
pública.
Por fim, ressaltamos a importância da adesão dos educadores para o
desenvolvimento de políticas de educação, e mais do que isto, da efetiva participação
destes em sua formulação, o que começa pelo próprio projeto político pedagógico da
escola e da FAETEC. Isto exige a permanente formação do educador quanto aos valores
e práticas de uma educação que se busca democrática e cidadã.
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ANEXO – 1

Roteiro de questões apresentadas aos gestores e
mediadores no questionário e entrevistas
Roteiro de questões para questionário e entrevistas
1-O que você pensa acerca do processo de implementação da política de inclusão na
FAETEC?
2-Como a formação para o trabalho pode ser um espaço de inclusão social?
3-Quais as ações desenvolvidas pelo Programa de Inclusão na Educação Profissional
que favorecem a desconstrução de barreiras e ampliam as possibilidades de acesso e
participação no processo de educação?
4-Em conformidade com sua experiência de trabalho, o que constitui a diversidade
humana na
escola?
5-Em conformidade com sua experiência de trabalho quem tem sido excluído da escola
6- Se a escola exclui, por qual razão a escola exclui?
7- Como a escola pode ser um espaço acolhedor para todos?
8- O que é promover a educação para todos?
9- O que é incluir na educação?
10- Como você entende o conceito de igualdade?
11-Como você entende o conceito de cidadania?
12- Como construir a escola cidadã?
13- Que aspectos das práticas educacionais podem ou devem ser valorizados e/ou
modificados para a construção de uma escola para todos?
14- Escola Especial, Classes Especiais ou todos aprendendo juntos?
15- Como você percebe a igualdade na escola?
16- Como você percebe a cidadania na escola?
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ANEXO – 2

Temas Utilizados no Grupo Focal
- A política de inclusão na Rede FAETEC
A escola como um espaço acolhedor para todos
- Barreiras e possibilidades na promoção da igualdade
e cidadania
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ANEXO -3

Relatórios de Gestão
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FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA FAETEC –
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - DDE

GERÊNCIA DE PROGRAMAS DE INCLUSÃO – GPI

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
PERÍODO 2003-2004

Rio de Janeiro
Dezembro, 2004
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MENSAGEM DA GPI
Para a Gerência de Programas de inclusão, 2004 foi um ano especial, de muito trabalho,
e de muitas realizações. Muitas coisas foram feitas, e sementes plantadas para ao futuro.
Procuramos compartilhar permanentemente com todos os componentes da rede e
sociedade todas as nossas realizações e preocupações, por meio de estudos, palestras
atividades de suporte no acompanhamento de casos, projeto para acessibilidade,
relacionamento com as universidades.
Alcançamos
Dedicamos esforços para melhorar a
Devemos destacar alguns fatores que foram de maior importância para os resultados
obtidos. De um lado, registramos o espírito de unidade e profissionalismo de toda
equipe que permitiu a realização dos trabalhos, a busca constante do aperfeiçoamento
profissional
FAZENDO A INCLUSÃO ACONTECER
A Gerência de Programas de Inclusão sabe que é preciso muito para que este
marco seja alcançado com solidez e para isso muita coisa ainda precisa acontecer.
Apresentamos o histórico dos projetos desenvolvidos em nossa trajetória, no
período do final do ano de 2003 a 2004.
1. INTRODUÇÃO
Implementado em 2004, com objetivo maior de assegurar o efetivo acesso,
participação e permanência com resultados positivos, de pessoas que apresentem
necessidades educacionais especiais, nas diferentes oportunidades de educação
profissional promovidas pela FAETEC, o Programa de Inclusão se estruturou com a
criação, vinculada a Diretoria de Desenvolvimento da Educação.

2. DESENVOLVIMENTO

A) Gerência do Programa de Inclusão – Organização
Tel.: (21) 2299-1956 / (21) 9983-8717
Gerente: Prof. Lucindo Ferreira da Silva Filho
Corpo Técnico: Prof. Sheila dos Santos Fonseca
Prof. Bianca Fátima Cordeiro dos Santos Fogli
Prof. Margareth Maria Neves dos Santos de Oliveira
Prof. Teresinha Maria Marques Ramos
Prof. Ana Helena Gonçalves
Apoio: Cláudio de Oliveira Monteiro
André Hipólito
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B) Ações Desenvolvidas



















Suporte técnico a Diretoria da Gestão da Informação por ocasião do
concurso com reserva de vagas para alunos com necessidades educacionais
especiais;
Suporte técnico a Diretoria Registros Escolares por ocasião do acesso e
matrícula dos alunos objeto do convênio com a Coordenadoria Estadual para
Assuntos das Pessoas Portadoras de Deficiência - CEAPPD;
Atendimento a alunos e pais interessados nos cursos oferecidos pela
FAETEC;
Elaboração do Plano de Trabalho objeto do convênio assinado com a
CEAPPD;
Realização de Seminário de Sensibilização no Teatro de Quintino com a
participação de 93 (noventa e três) dirigentes, coordenadores e supervisores
de 14 unidades de ensino;
Realização de reuniões com as equipes de supervisão e orientação das ETEs
República, Henrique Lage, Ferreira Viana e Adolpho Bloch;
Realização de encontros técnicos com a equipe de consultores contratada
pelo Banco Mundial;
Cadastramento de intérpretes de libras, análise de currículos e
encaminhamentos de solicitação de contratação para atender a demanda das
escolas;
Mobilização do apoio de instituições como INES, IBC estando os convênios
e aditivos a serem implementados com estas instituições em fase final de
redação;
Reuniões com pais e alunos;
Mobilização da Escola Especial Favo de Mel, da estrutura da FAETEC, para
funcionar como “Centro de Recursos” para a inclusão de alunos com
deficiência mental nas escolas de ensino fundamental da rede FAETEC,
como também dos cursos de educação profissional básica. Atualmente está
sendo elaborado projeto para este fim;
Acompanhamento dos 152 alunos com necessidades especiais matriculados
nos Cursos Profissionais da FAETEC;
Reuniões com a Coordenadoria Estadual para Assuntos das Pessoas
Portadoras de Deficiência;
Participação na área acadêmica, divulgando o trabalho desenvolvido na
FAETEC nos seguintes eventos:
- IV Jornada de Educação Especial – UERJ
- Seminário de Educação Especial – REMEC/ RJ
- VI Jornada de Educação Especial – UNESP/ Marília-SP
- Vencendo o Desafio de Escolas Abertas a Diversidade – Instituto
Helena Antipoff/ RJ
Elaboração de modelo conceitual na área de acessibilidade, com o apoio de
consultores do Banco Mundial, em fase de conclusão;
Desenvolvimento de Ciclo de Estudos sobre Necessidades Educacionais
Especiais com 40 horas de duração, com a participação de 30 professores de
11 Escolas Técnicas e 02 Unidades de Ensino Superior Tecnológico.
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Conceito de Inclusão
A FAETEC adotou as diretrizes voltadas para a discriminação positiva, com a reserva
de vagas para pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais (30% das
vagas para os Cursos Médio,Técnico e Pós Médio e 100% dos que se interessassem
pelos Cursos de educação Profissional Básica).

C) Ações a serem implementadas em curto prazo















Elaboração de INDEX, com apoio técnico da UFRJ sobre a implementação de um
Programa de Inclusão na Escola Pública;
Implementação dos cursos de LIBRAS, BRAILLE e orientação e mobilidade;
Implementação de proposta modelo conceitual de inclusão nos cursos de
informática;
Implementação de encontros com os coordenadores técnicos dos cursos
profissionais da FAETEC e câmara técnica do CREA, com vistas às adaptações
curriculares e habilitações profissionais;
Implementação dos convênios INES/ IBC;
Discussão do convênio com a Coordenadoria Estadual para Assuntos das Pessoas
Portadoras de Deficiência, em especial quanto a processo de acesso;
Transformação do atual Ciclo de Estudos sobre Necessidades Educacionais
Especiais em um Fórum Permanente de Inclusão Educacional;
Implementação do Projeto de Dimensionamento da Escola Especial Favo de Mel,
em “Centro de Recursos” de apoio à inclusão;
Desenvolvimento de projetos com alunos das ETEs, ISTs e ISEs com a finalidade
de elaboração de recursos de Tecnologia Assistiva e ajudas técnicas para pessoas
com deficiências;
Desenvolvimento de parcerias com instituições de ensino superior (UERJ, UFRJ,
UFF entre outras) com vistas ao atendimento de demandas específicas da inclusão
(Ex: Laboratório de Comunicação Alternativa e Ampliada) e possível parceria
UERJ/Petrobrás;
Interiorização das ações de sensibilização sobre a política de inclusão na rede
FAETEC;
Desenvolvimento de Gestão junto à Secretaria de Educação Profissional e
Tecnologia e Secretaria de Educação Especial, ambas do MEC, visando a inserção
da FAETEC, nos Programas do MEC voltados para apoiar a inclusão.
Projeto Altas Habilidades
3. DIFICULDADES





Recursos para implementação de amplo e continuado programa de capacitação de
professores;
Suporte técnico para elaboração de projeto de acessibilidade para as instalações da
FAETEC;
Suporte técnico para implementar Projetos Políticos Pedagógicos que reconheçam a
diversidade.
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1) Histórico das atividades da GPI

Dezembro 2003
Apresentação de poster da GPI, na IV Jornada de Educação Especial: Comunicação
Alternativa, educação hospitalar, família e inclusão.
Local: UERJ- Pós-graduação em Educação
Data: 17/12/2003

Janeiro 2004
Iniciam-se as visitas às unidades com vistas a buscar olhares diferenciados sobre a
inclusão
Periodicidade: bimestral
Início: 23/01/04

Fevereiro 2004
O Primeiro Encontro de sensibilização e mobilização (Programa FAETEC de Inclusão
na educação destinado aos gestores das unidades e equipes técnico-pedagógicas iniciou
em 18 de fevereiro de 2004 no Teatro do CETEC de Quintino, no horário de 8:30 às 17
h. O objetivo foi sensibilizar este público para olhar a inclusão.

Março 2004
Reunião com a Associação dos Pais do Ensino Médio, especificamente com os pais dos
primeiros alunos que entraram no Convênio.
Local: Auditório do SECPLAN, no Palácio Guanabara
Data: 10/03/04
Objetivo: Apresentação dos cursos da FAETEC (Técnico, Médio e Pós-médio).
Projeto de Acessibilidade na Rede FAETEC - Visitas às unidades para levantamento e
caracterização das mesmas para Projeto Piloto de Acessibilidade. Dentre os
participantes constam: Banco Mundial, representado por Verônica Camisão;
FranciscoVillaça (FAETEC), Ana Paula (FAETEC/arquiteta); Rosângela Burman. CI
(Comunicação Interna) nº. 26/04 de 23/03/2004.
Participação em Mesa Redonda do MEC – Representação do Estado do Rio de Janeiro –
Nos dias 27 e 28/03/04 o Prof. Lucindo e equipe foram convidados para apresentar
poster no MEC/RJ. O prof. Lucindo participou da mesa sobre Políticas Públicas de
Inclusão.

Abril 2004
Entrevista do Prof. Lucindo na TVE/RJ no programa Jornal Falado.
Data: 01/04/2004
Objetivo: Divulgação do programa de inclusão desenvolvido pela rede FAETEC.
CI nº 29, CI nº 42, de 06/04/2004
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I Ciclo de Estudos sobre Necessidades Educacionais Especiais, de 19/04/2004 a
26/05/2004.
Objetivo: Estudar e debater com educadores, técnicos e gestores de educação sobre o
tema necessidades educacionais especiais visando a ressignificação das práticas
educativas, capacitando-os para intervir e recriar o currículo escolar.
Carga horária: 40 h
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2005
Janeiro a março - assessoria pedagógica no CIESP Castorina Faria
Lima
Janeiro e fevereiro – Planejamento dos cursos de Libras e OM
19 /02 – Reunião com intérpretes
04/03 - Reunião com a nova direção da ETE João Luis Nascimento –
planejamento da ações para 2006 / assessoramento pedagógico
04/03 – Reunião no Juscelino Kubistchek - planejamento da ações para
2006 / assessoramento pedagógico
07 /03 – Reunião com a Prof. Maria José – profissional com experiência
no movimento das pessoas com Síndrome de Down
11/03 – Reunião com a Prof. M José
14/03 - Organização da capacitação SEE/ UFF/ FAETEC
14/03 – Contato c/ o SETRAB
18/03 - Reunião com a coordenação do CETEP Tijuca - assessoramento
pedagógico
Março/ Abril – Curso de Capacitação SEE/ UFF/ FAETEC (c/ a
participação de vários profissionais da rede FAETEC)
05/04 – Reunião com o presidente do Conselho Estadual das Pessoas
Portadores de Deficiência
13/04 – Reunião na Coordenadoria Estadual da Pessoa Portadora de
Deficiência
15/04 – Reunião com a equipe do CIAD – Centro Integrado de Atenção
ao Deficiente / RJ
27/04 – Sensibilização no CETEP Queimados
18/05 – Sensibilização na ETE República
25/05 – Sensibilização no CETEP Xerém
08/ 06 – Sensibilização no CETEP Nilópolis
15/06 – Sensibilização no ISERJ
20/06 – Gravação de entrevista p/ o Canal Futura no CETEP Santa Cruz
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24/06 – III Seminário Qualidade de Vida dos Portadores de Deficiência
06/07 – Capacitação no CETEP Nilópolis
13/07 – Visita à ETE João Luis Nascimento (acompanhamento)
19/07 – Participação no COC da ETE J. L. Nascimento
20/07 - Participação no COC da ETE J. L. Nascimento
05/08 – Sensibilização/ Capacitação no CETEP Parque Caçula/ Magé
15/08 – Assessoramento pedagógico na ETE JLN
15/08 – Assessoramento pedagógico na ETE JK
18/08 – Sensibilização com alunos da ETE Visconde de Mauá
30/08 – Visita ao CETEP Queimados
30/08 – Visita ao CETEP Paracambi
30/08 – Visita ao IST Paracambi
13/09 – Visita ao CETEP Barreto c/ a engenharia (Pacheco) –
Assessoria ao Projeto de Acessibilidade
23/09 – Capacitação na ETE JK
03/10 – Visita ao Hotel Escola Central do Brasil
07/10 – Reunião no IST Paracambi
10/10 – Reunião na ETE JLN
17/11 – Participação no Seminário de atualização sobre a Lei 10639/03
no Teatro do CETEP Quintino
29/11 – Palestra na ETE Santa Cruz
02/12 – Participação no III Fórum Municipal da Pessoa Portadora de
Deficiência no CIAD
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PROGRAMA DE INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
IMPLEMENTADO E EM CONSTRUÇÃO NA REDE DE ENSINO FAETEC
RELATÓRIO SÍNTESE 2003-2006
INTRODUÇÃO
Implementado em novembro de 2003, com objetivo maior de assegurar o
efetivo acesso, participação em situação de igualdade de condições e oportunidades e o
sucesso na aprendizagem, de pessoas que apresentam necessidades educacionais
especiais, nas diferentes oportunidades de educação profissional promovidas pela
FAETEC, o Programa de Inclusão se estruturou com a criação, de Unidade de Gestão,
GPI ( Gerencia do Programa de Inclusão) diretamente integrada na Diretoria de
Desenvolvimento da Educação.
Com a evolução dos trabalhos, desenvolvidos inicialmente nas Escolas
Técnicas de Ensino Médio e Pós-Médio do Grande Rio, tendo por base a realidade e as
práticas desenvolvidas, o grupo executivo do trabalho, juntamente com os parceiros da
comunidade escolar , que aderiram a idéia da construção de um movimento de inclusão
na educação, buscou a sistematização das vivências por meio da conformação de novos
conceitos, associando o eixo do trabalho da internalização das práticas e vivências da
educação especial na educação regular, também para passar a perceber a inclusão na
educação no eixo das preocupações com a construção de
uma
educação
transformadora, onde as contradições e barreiras para a promoção de uma educação
democrática e cidadã sejam percebidas e valorizadas como objeto de reflexão , prática e
construção do conhecimento e saber pedagógico
Assim se mantivemos nossa preocupação , por meio de um trabalho de
monitoramento e consultoria as Unidades de Ensino no que tange a diversidade humana
nos aspectos de necessidades físicas, mentais e sensoriais especiais, como também pela
promoção de cursos instrumentais ( Braille, Orientação e Mobilidade, Libras, Altas
Habilidades, TDAH, DOS VOX ) e cursos regulares abordando os processos e
especificidades destes alunos, por outro lado passamos a nos preocupar mais
efetivamente e de forma global com as questões que envolvem o Projeto Político
Pedagógico da Ues, processos de avaliação, organização do ensino, processos de
formação continuada dos profissionais da educação entre outros aspectos
Dessa maneira a construção de um movimento que busca minimizar e
principalmente , perceber as barreiras que conduzem as exclusões, assume um processo
dialógico, onde constitui essêncialidade a transformação do pensamento que coordena a
busca da informação e do conhecimento, visivelmente preocupado coma fragmentação
dos processos e dinâmicas da aprendizagem e construção do conhecimento.
No atual estado da arte desenvolvemos nosso trabalho da Educação
Infantil ao Ensino Superior, conseguimos cristalizar a vontade de promover a inclusão
na educação em todas as Ues do Grande Rio, e pontualmente chegamos a algumas
unidades de ensino do interior do Estado.
Assume caráter de realce termos balançado ou convocado para a reflexão e
ressignificação de suas missões a Escola Especial Favo de Mel e o CERPSE(Centro de
Reabilitação e Prevenção em Saúde na Educação) , hoje engajadas nas ações de apoio à
inclusão.
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Por fim no estágio atual da arte constitui momento de maturidade do
movimento de inclusão na educação na rede de ensino FAETEC, o desenvolvimento da
pesquisa Pólo de Mobilização e Discussão Continuada da Dialógica: inclusão e
exclusão na educação na rede de ensino FAETEC, onde uma verdadeira rede de
mediadores deste processo foi construída.

4. DESENVOLVIMENTO

D) Gerência do Programa de Inclusão – Organização
Tel.: (21) 2299-1956 / (21) 9983-8717
Gerente: Prof. Lucindo Ferreira da Silva Filho
Corpo Técnico: Profª. Sheila dos Santos Fonseca
Profª. Bianca Fátima C. dos S. Fogli ( Coord. de Pesquisa )
Profª. Margareth Maria Neves dos Santos de Oliveira
Profª. Teresinha Maria M. Ramos ( Coord. Administrativa)
Profª Elizabeth Canejo
Profª Ana Helena Gonçalves Moreira
Profª Léa Dina Szrajbman
Profª Tatiana de Moura Carvalho
Profª Kátia Cristina Vanffossen

OBS. Estão vinculados ao trabalho desenvolvido pela DDE/GPI 21 (Vinte e
um) interpretes de LIBRAS, que atuam nas salas de aula em que estão incluídos alunos
surdos, como também 02 professores de LIBRAS

Apoio: Cláudio de Oliveira Monteiro
André Hipólito
Equipe técnica do Programa de Apoio a Inclusão ( Interface com a Escola
Especial Favo de Mel)
ProfªAna Cristina Carvalho
Profª Risomar Guedes do Nascimento
Profª Maria Mércia Lima de Queiróz

Centro de Reabilitação e Prevenção em Saúde na Educação
Coordenadora Psic.. Kátia Regazzi Ferreira da Siva
Administrativo
Terezinha de Souza Pirajá
Fonoaudióloga
Daniela Corrêa Kiralyhegy
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E) Principais Ações Desenvolvidas
As ações desenvolvidas, no período 2003/2006, foram estruturadas em sete eixos a
saber:


Sensibilização - Foram desenvolvidas ações no sentido de instigar e mobilizar os
gestores, professores, equipes técnicas pedagógicas, alunos, profissionais de apoio e
a comunidade em geral. Sensibilizar no trabalho desenvolvido assumiu duas
vertentes : a primeira voltada a chocar, a provocar a afetividade,; a segunda
orientada a provocar a reflexão sobre os valores de igualdade, solidariedade,
cidadania, valorização da diversidade. Acreditamos que aproximadamente de forma
direta 1800 pessoas tenham sido sensibilizadas, indiretamente não podemos
calcular, mas acreditamos que 20% da comunidade escolar esteja envolvida e
digerindo ou refletindo sobre estes valores



Capacitação-Em todo este período, proporcionamos cursos diversos a
aproximadamente 1200 profissionais da educação, alunos e inclusive profissionais
de outras escolas fora da rede FAETEC. Como resultado desta ação diversos
profissionais desenvolveram projetos voltados a atender as demandas presentes em
suas realidades e práticas educacionais, como também desenvolveram interesse em
realizar cursos de pós-graduação na Academia, tendo a questão inclusão na
educação como foco de interesse.



Monitoramento e consultoria-Estas constituíram ação básica e rotineira do grupo,
que procurou acompanhar e orientar o processo de inclusão, mantendo um princípio
básico como orientação, o aluno é da escola e cabe a ela com sua estrutura encontrar
as soluções que atendam a todos os alunos. Dessa forma diferentemente de outros
serviços existentes em outras realidades, não criamos equipes itinerantes de
especialistas ou similares, que normalmente facilitam a ocorrência do viés do
professor renunciar a tentar trabalhar com a diversidade humana, atribuindo á
pessoas especializadas esta tarefa, estabelecendo-se neste caso a exclusão. Todas as
escolas do Grande Rio, inclusive os Ceteps foram acompanhados e orientados sobre
princípio, valores e práticas deste trabalho.



Formação Continuada - A formação continuada não é um simples processo de
acumulação do conhecimento, se fundamenta nas práticas do cotidiano escolar,
sendo desenvolvida por meio da permanente reflexão e sistematização do
conhecimento, segue não paradigmas, mas o pensamento complexo, não
fragmentado, resultado da união do conhecimento humano e do conhecimento
científico. Neste sentido através da pesquisa Pólo de Mobilização e Discussão
Continuada da Dialógica: Inclusão e Exclusão na Rede de Ensino Faetec , projeto
encaminhado à FAPERJ, objetivando a liberação de recursos, para a promoção de
diversos encontros, como também da realização de um Curso de Pós-graduação
Lato Sensu, a ser desenvolvido em parceria com a Universidade Federal
Fluminense, estaremos dando continuidade ao processo de formação continuada
dos quadros profissionais da FAETEC, envolvidos no movimento de inclusão na
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educação. Outro produto desta pesquisa constitui documento que sistematiza o
estado atual do entendimento e das práticas de inclusão desenvolvidas na FAETEC
e que constituirão “ Os princípios norteadores do movimento de inclusão na
educação na rede FAETEC”


Desenvolvimento Tecnológico - Constitui ação desenvolvida em parceria com
UEs da Rede FAETEC, como o ISTCC-RIO DE JANEIRO, e a ETE Adolpho
Bloch , Neste sentido está sendo desenvolvido o Dicionário de Termos Técnicos em
LIBRAS, como primeiro produto desta parceria



Acessibilidade -Este trabalho seguiu em três vertentes, a primeira a acessibilidade
digital, os professores da rede estão sendo capacitados para o uso de tecnologias da
informação e comunicação que propiciem a comunicação alternativa e ampliada aos
alunos que dela necessitem. A segunda constituiu o levantamento das necessidades
de adaptação das Ues conforme o princípio do desenho universal, tendo inclusive
ocorrido a elaboração de projeto de pesquisa apresentado a FAPERJ , para obtenção
de recursos para implementação das medidas necessárias. A terceira vertente
constitui a capacitação dos quadros da FAETEC para o desenvolvimento de projetos
que contemplem a acessibilidade física, Neste sentido foi garantida a participação de
arquitetos e engenheiros nos cursos, congressos e encontros voltados para a
temática.



Memória-As ações do Programa de Inclusão, foram ao longo do percurso,
devidamente registradas, gerando a documentação adequada, de forma a que
chegamos ao estágio de em parceria com o Centro de Documentação da
FAETEC/DDE elaborarmos o Projeto de Memória da Construção do Movimento de
Inclusão na Rede FAETEC, que deverá ter sua conclusão em novembro/2006 . Esta
ação cria a possibilidade de estudos e pesquisas sobre a temática, como permite a
reflexão sobre os caminhos seguidos e as ressignificações possíveis.


3- VISÃO DE CONTINUIDADE


Ampliar o programa de forma efetiva para todas as unidades de ensino da FAETEC,
localizadas fora do Grande Rio, como também a novas unidades que venham a ser
constituídas.



Implementar as propostas de acessibilidade física já planejadas e encaminhadas à
FAPERJ, assim como garantir que novas unidades construídas já contemplem as
questões de acessibilidade.



Implementar 02 Centros de Apoio Pedagógico à inclusão, sendo um no Grande Rio
e outro no interior. Estes CAPs, deverão assumir a conformação de laboratórios de
estudos , pesquisas e apoio.



Implementar ações voltadas as parcerias com centros de excelência e pesquisa
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Implementar parcerias com instituições representativas dos diferentes contextos de
excluídos de forma a melhor direcionar as ações voltadas as demandas reais de
educação profissional



Dar continuidade e expandir a Política de Formação Continuada dos Profissionais da
Educação



Implementar no quadro funcional da FAETEC em obediência ao Decreto Lei
Federal 5626/2005 a função de Interprete de LIBRAS



Implementar uma política continuada de Avaliação Institucional

4- CONCLUSÃO E VISÃO DE FUTURO
A equipe gestora do Programa formada por profissionais experientes e com
formação prática e acadêmica adequada ao trato da temática e suas questões,
entende que chegamos a uma posição bastante adequada, onde poderíamos dizer que
os objetivos foram razoavelmente atingidos, a construção de uma proposta inclusiva
em educação não só envolve conhecimentos , como valores, sendo necessário um
tempo de amadurecimento e vivências para que os valores de igualdade,
solidariedade e cidadania sejam internalizados.
Acreditamos que em médio prazo este novo olhar sobre os processos e dinâmicas da
educação chegue a reflexões e práticas democráticas e transformadoras.

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2006

Lucindo Ferreira da Silva Filho
Gerente do Programa de Inclusão
Matrícula: 633-8/ FAETEC
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ANEXO – 4
Definições de Inclusão arroladas pela Prof. Mônica Pereira dos Santos

DEFINIÇÃO 1: A perspectiva de inclusão parte do princípio de que há diversidade
dentro de grupos comuns e de que esta está vinculada ao desenvolvimento de uma
educação comunitária compulsória e abrangente. Tal perspectiva preocupa-se com o
incentivo à participação de todos e com a redução de todas as pressões excludentes
(Booth, Tony. From them to us. London, Routledge, 1996).
DEFINIÇÃO 2: Eu prefiro pensar a integração ou inclusão em educação como um
conjunto infindável de processos, ao invés de ser um estado. Inclusão implica mudança.
(...) Ela comporta dois processos interligados:
(a) é o processo de aumento da participação de alunos nas culturas e currículo das
escolas regulares e das comunidades;
(b) é o processo de redução da exclusão de alunos das culturas e currículo
regulares.(Booth, Tony. Cambridge Journal of Education, vol. 26, no. 1,
1996, pp. 87-99).
DEFINIÇÃO 3: Educação inclusive refere-se à redução de todas as pressões pela
exclusão, e de todas as desvalorizações que os alunos sofrem, seja com base em
deficiências, rendimento, religião, etnia, gênero, classe, estrutura familiar, estilo de vida
ou sexualidade ( Booth, T. Ainscow. M.; & Dyson, A., 1997, International Journal of
Inclusive Education, vol. 1, no. 4, 337-355).
DEFINIÇÃO 4: O processo de inclusão se refere a quaisquer lutas, nos diferentes
campos sociais, contra a submissão de pessoas excluídas: tanto as que se percebem com
facilidade como aquelas mais sutis. Refere-se ainda, num nível mais preventivo, a todo
e qualquer esforço para se evitar que alguém em risco de ser excluído de dado contexto,
por qualquer motivo que seja, acabe de fato sendo excluído. (Santos, M. P. dos. Revista
Movimento – Revista da Faculdade de Educação da UFF – no. 7, Maio de 2003 –
pp. 78-91).
DEFINIÇÃO 5: O princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as
crianças deveriam aprender juntas, independentemente de quaisquer dificuldades ou
diferenças que possam ter. As escolas inclusivas devem reconhecer e responder às
diversas necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos como ritmos diferentes
de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos através de currículo
apropriado, modificações organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e
parcerias com a comunidade (...). Dentro das escolas inclusivas, as crianças com
necessidades educacionais especiais deveriam receber qualquer apoio extra que possam
precisar, para que se lhes assegure uma educação efetiva (UNESCO. Declaração de
Salamanca, 1994, p. 61).

DEFINIÇÃO 6: A dialética inclusão/exclusão gesta subjetividades específicas que vão
desde o sentir-se incluído até o sentir-se discriminado ou revoltado. Essas
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subjetividades não podem ser explicadas unicamente pela determinação econômica, elas
determinam e são determinadas por formas diferenciadas de legitimação social e
individual, e manifestam-se no cotidiano como identidade, sociabilidade, afetividade,
consciência e inconsciência ( SAWAIA, Bader (org.) As artimanhas da exclusão –
análise psicossocial e ética da desigualdade social. Petrópolis, Vozes, 1999.p.9).
DEFINIÇÃO 7: Inclusão não é a proposta de um estado ao qual se quer chegar.
Também não se resume na simples inserção de pessoas deficientes no mundo do qual do
qual têm sido geralmente privados. Inclusão é um processo que reitera princípios
democráticos de participação social plena. Neste sentido, a inclusão não se resume a
uma ou algumas áreas da vida humana, como por exemplo saúde, lazer ou educação.
Ela é uma luta, um movimento que tem por essência estar presente em todas as áreas da
vida humana, inclusive a educacional. Inclusão refere-se, portanto, a todos os esforços
no sentido de garantia da participação máxima de qualquer cidadão em qualquer arena
da sociedade em que viva, à qual tem direito, e sobre a qual ele tem deveres (SANTOS,
M. P. dos. Formação de professores no contexto da inclusão. In: Paradoxa – Projetivas
Múltiplas em Educação – Ano IX no. 15/16 – 2003 – ISSN 1415-3963 – jan/dez,
2003, p. 81).
DEFINIÇÃO 8: A primeira condição para a educação inclusiva não custa dinheiro: ela
exige uma nova forma de pensar. Precisamos entender que as crianças são diferentes
entre si. Elas são únicas em sua forma de pensar e aprender. Todas as crianças, não
apenas as que apresentam alguma limitação ou deficiência, são especiais. Por isto,
também é errado exigir de diferentes crianças o mesmo desempenho e lidar com elas de
maneira uniforme. O ensino deve ser organizado de forma que contemple as crianças
em suas distintas capacidades. A individualização do ensino significa a individualização
dos alvos, da didática , da avaliação (BEYER, H. O. Inclusão e avaliação na escola de
alunos com necessidades educacionais especiais. Porto Alegre, Mediação, p.29).
DEFINIÇÃO 9: Uma classe inclusiva é constituída por um grupo heterogêneo de
alunos onde há crianças com variadas capacidades, e, também, necessidades. Pode-se
afirmar que a classe inclusiva representa uma heterogeneidade desejada. Caso esta
classe seja atendida apenas por um professor, ele conseguirá realizar a individualização
do ensino com dificuldade. Para o trabalho docente no grupo heterogêneo se faz
necessária a colaboração de um segundo educador (BEYER, H. O. Inclusão e
avaliação na escola de alunos com necessidades educacionais especiais. Porto
Alegre, Mediação, p.29).
DEFINIÇÃO 10: No campo da educação, a inclusão envolve um processo de reforma
e de reestruturação das escolas como um todo, com o objetivo de assegurar que todos os
alunos possam ter aceso a todas as gamas de oportunidades educacionais e sociais
oferecidas pela escola. Isto inclui o currículo corrente, a avaliação, os registros e os
relatórios de aquisições acadêmicas dos alunos, as decisões que estão sendo tomadas
sobre o agrupamento dos alunos nas escolas ou nas salas de aula,, bem como as
oportunidades de esporte, lazer e recreação ( MITTLER, Peter. Educação Inclusiva –
contextos sociais. Porto Alegre. Artmed. P. 25).
DEFINIÇÃO 11: Esse conceito de inclusão envolve um repensar radical da política e
da prática e reflete um jeito de pensar fundamentalmente diferente sobre as origens da
aprendizagem e as dificuldades de comportamento. Em termos formais, estamos falando
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sobre uma mudança da idéia de “defeito” para um “modelo social” (...) baseado na
proposição de que a sociedade e as suas instituições é que são opressivas,
discriminadoras e incapacitantes e que a atenção, portanto, precisa estar direcionada
para a remoção dos obstáculos existentes à participação das pessoas portadoras de
deficiências na vida em sociedade e para a mudança institucional, ou seja, para a
mudança de regulamentos e atitudes que criam e mantêm a exclusão (MITTLER, Peter.
Educação Inclusiva – contextos sociais. Porto Alegre. Artmed. P. 25-26).
DEFINIÇÃO 12: Há múltiplos aspectos a serem considerados para a implementação de
uma escola inclusiva. Dentre esses, estão o oferecimento de cursos de reciclagem para
capacitação de docentes; a importância de um corpo técnico especializado (composto
por psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo); o apoio da família do aluno portador de
necessidades especiais; o número de alunos na classe; a eliminação de barreiras
arquitetônicas; a revisão pela sociedade civil da concepção sobre o portador de
necessidades especiais; o apoio da sociedade política; a destinação de verbas; a
adequação de currículos, metodologias de ensino, recursos didáticos e materiais e
sistemas de avaliação (AGUIAR, João Serapião de. Educação Inclusiva – jogos para o
ensino de conceitos. Campinas. Papirus, p.18).
DEFINIÇÃO 13: Há três componentes práticos interdependentes no ensino inclusivo.
O primeiro deles é a rede de apoio, o componente organizacional, que envolve a
coordenação de equipes e de indivíduos que apóiam uns aos outros através de contextos
formais e informais (...). O segundo componente é a consulta cooperativa e o trabalho
em equipe, o componente de procedimentos, que envolve indivíduos de várias
especialidades trabalhando juntos para planejar e implementar programas para
diferentes alunos em ambientes integrados (...). O terceiro é a aprendizagem
cooperativa, o componente do ensino, que está relacionado à criação de uma atmosfera
de aprendizagem em sala de aula em que alunos com vários interesses e habilidades
podem atingir o seu potencial. (STAINBACK, Susan & STAINBACK, William.
Inclusão – um guia para educadores. Porto Alegre. Artmed. P. 21-22).
DEFINIÇÃO 14: Inclusão não significa uma turma de educação especial autocontida,
com oportunidades para estar com crianças não-rotuladas durante o recreio, para
trabalhos de arte, música e para o almoço. Inclusão não significa trazer crianças nãorotuladas para uma turma de educação especial e trabalhar em um projeto. Inclusão
significa o processo de criar um todo, de juntar todas as crianças e fazer com que todas
aprendam juntas. Inclusão significa ajudar todas as pessoas (crianças e adultos) a
reconhecer e apreciar os dotes únicos que cada indivíduo traz para uma situação ou para
a comunidade (STAIBACK, Susan & STAINBACK, William. Inclusão – um guia
para educadores. Porto Alegre. Artmed. P. 178).
DEFINIÇÃO 15: Na sociedade inclusiva ninguém é bonzinho. Ao contrário. Somos
apenas – e isto é o suficiente – cidadãos responsáveis pela qualidade de vida do nosso
semelhante, por mais diferente que ele seja ou nos pareça ser. Inclusão é
primordialmente, uma questão de ética (WERNECK, Cláudia. Ninguém mais vai ser
bonzinho na sociedade inclusiva. Rio de Janeiro. WVA, p. 21).
DEFINIÇÃO 16: Não tem sido simples pensar sobre a inclusão, porque não existe
meia-inclusão, assim como não existe meia-gravidez. Ou seja está ou não se está
grávida. Ou se defende a inclusão concordando com todos os seus princípios ou ainda
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não se defende a inclusão. A propósito, não é pecado ter dúvidas sobre a viabilidade da
inclusão. Pessoas começam a pensar sobre a sociedade inclusiva pelas mais diferentes
razões (WERNECK, Cláudia. Ninguém mais vai ser bonzinho na sociedade
inclusiva. Rio de Janeiro. WVA, p. 21).
DEFINIÇÃO 17: Em nossa visão, inclusão está ligada a colocar em ação,
conscientemente, valores baseados na equidade, direito, comunidade, participação e
respeito pela diversidade. O aumento da inclusão está sempre ligado à redução da
exclusão. (Inclusão) preocupa-se com a redução da desigualdade, tanto econômica
quanto social. Enquanto que, comumente, a inclusão é identificada com uma
preocupação com alunos deficientes ou aqueles categorizados como tendo necessidades
educacionais especiais, para nós ela tem a ver com a redução das barreiras à
aprendizagem e à participação de todos os estudantes. Ela tem a ver com a redução da
discriminação com base no gênero, classe , deficiência, orientação sexual, etnia e
origem familiar. Se enfatizamos somente um aspecto da identidade dos estudantes não
podemos incluí-los em educação enquanto pessoas integrais que são (BOOTH et alii.
Developing inclusive teacher education. London. Routledge Falmer, p.1-2).
DEFINIÇÃO 18: Uma escola inclusive caracteriza-se fundamentalmente, pela vontade
de fazer valer os direitos à educação, à igualdade de oportunidades e à participação de
todos e de cada uma das crianças. Entende-se por escola inclusiva aquela na qual o
ensino e a aprendizagem, os ganhos, as atitudes e o bem-estar de todos os jovens são
caracterizados importantes, É a escola que não discrimina, que cuida de todos os
meninos e meninas de sua comunidade e que se preocupa com cada um deles, apoiandoos diligentemente em sua aprendizagem. (BRASIL/MEC/UNESCO. Educar na
Diversidade. Brasília. MEC).
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