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POR QUE NÃO FALAR EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA?
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1. Introdução
O presente estudo é fruto de uma trajetória de pesquisa sobre currículo e multiculturalismo desenvolvida ao longo do ano de 2001 em minha prática docente. As implicações entre currículo e multiculturalismo são ainda incipientes no nosso país, talvez pela pouca produção nessas áreas, sem falar que a literatura já produzida não é abundante, sendo grande parte dela produzida por intelectuais de outros países.
Trabalhando no ensino superior com a disciplina Didática, observei que os alunos promovem discussões que envolvem problemas levantados a partir dos pólos exclusão e inclusão na educação, o que apurou o questionamento em defesa de uma educação inclusiva como tópico dos programas de Didática para os cursos de Pedagogia e de Licenciaturas.
Dessas reflexões iniciais delineou-se uma pesquisa bibliográfica para dar sustentação às idéias de uma educação inclusiva. Para tal empreitada busquei, como fundamentação teórica, pesquisas anteriores e obras de autores consagrados que aprofundassem a compreensão e a concepção apontadas no estudo e a complexidade envolvida neste processo. Levei em conta as idéias desenvolvidas por autores nacionais e estrangeiros como Hall (1997a, !997b), MacLaren (1997) e Silva (1999) que realçam a importância da cultura em relação à transformação da vida local e cotidiana dos grupos minoritários. Também Canem (1998), Moreira (1999), Tadeu (1992, 1998, 2000), Candau (1995, 1997a, 1998b, 2000c) ressaltam que, na atualidade, são cada vez mais numerosos os movimentos sociais organizados e de caráter identitário que questionam o cotidiano escolar e seu universo. Apresentam diversas propostas de cultura plural que incorporam contribuições para a inclusão e questionam os paradigmas ocidentalistas e eurocentristas, expressos pelos estereótipos e paradigmas sociais, étnicos, de gênero, de sexo etc., ainda muito presentes na escola.
Porém, mais especificamente, foi a partir das idéias de Booth (2002), em palestra recente, que a pesquisa solidificou-se, por sua especialidade em educação inclusiva, sendo o criador do “Index for Inclusion” adotado pelo sistema educacional da Inglaterra e atuação como pesquisador desse campo na própria Inglaterra, Índia, África do Sul e Brasil.
Imbuído do entendimento de que educação inclusiva requer, fundamentalmente, uma convivência multicultural com direito a voz para todos os sujeitos que dela participam, na realidade que vivenciam, e reafirmada nos projetos educativos que a sustenta em contextos onde ela é requerida, busquei, pela pesquisa bibliográfica, responder algumas questões. Essa escolha deve-se ao entendimento de que a pesquisa bibliográfica tem a finalidade de levantar as contribuições culturais e científicas sobre o tema da inclusão, já produzidas por pesquisadores que me antecederam. Manzo, referendado por Lakatos (1994, p.44) assim se refere à contribuição da pesquisa bibliográfica: “oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas, onde os problemas ainda não se cristalizaram suficientemente”. Não é outra a posição de Galliano (1986, p.109) quando diz:
“Pesquisa bibliográfica é a que se efetua tentando resolver um problema ou adquirir novos conhecimentos a partir de informações publicadas em livros ou documentos similares (catálogos, folhetos, artigos etc.). Seu objetivo é de desvendar, recolher e analisar as principais contribuições teóricas sobre um determinado fato, assunto ou idéia”.
Perguntas norteadoras foram levantadas na pesquisa para orientar melhor o próprio trabalho do investigador. O que é, de fato, educação inclusiva? Como os problemas das desigualdades sociais são percebidos pelos diversos autores? Como vêm sendo discutidos e elaborados projetos educativos inclusivos por meio da participação democrática dos envolvidos? Como se efetivam a teoria e prática pedagógica em um sistema redutor de exclusão?
Para responder a essas questões o estudo definiu, como objetivo geral, compreender de que modo a questão da diversidade cultural, pelo entendimento do multiculturalismo crítico, é tratada, discutida e fundamentada nos projetos de educação inclusiva. Os objetivos específicos foram explicitados da seguinte forma: analisar criticamente, a partir das idéias dos autores pesquisados, como a educação inclusiva pode ser desenhada teoricamente; promover o levantamento dos avanços e entraves de uma educação inclusiva na realidade brasileira. Triviños alerta, nesse sentido, que:
“O processo de avaliação do material bibliográfico que o pesquisador encontra lhe ensinará até onde outros investigadores têm chegado em seus esforços, métodos empregados, as dificuldades que tiveram de enfrentar, o que pode ser investigado etc. Ao mesmo tempo, irá avaliando seus recursos humanos e materiais, as possibilidades de realização de seu trabalho, a utilidade que os resultados alcançados podem emprestar a determinada área do saber e da ação”. (1998, p.100).
A partir da escolha de uma metodologia própria da pesquisa bibliográfica, elegi a análise crítico-interpretativa das bases político-pedagógicas que alicerçam um sistema redutor de exclusão, que leva em consideração duas linhas de entendimento de dupla captura Utilizo a expressão empregada por Gauthier, Jacques ao analisar pesquisa entre Deleuze-Guatary e o candomblé, pensando mito, ciência, arte e cultura de resistência. In: revista Educação e sociedade, ano XX, nº 69,dez.1999., pois uma é complemento da outra: A primeira buscou, na verdade, um aprofundamento teórico e compreensão de como a exclusão normalmente é vista, ou seja, apenas como promotora das desigualdades sociais nas questões de gênero, sexualidade, etnia, religião entre outras categorias. A segunda, que não vem sendo alvo dos teóricos do multiculturalismo e da educação inclusiva tratou da análise crítica do cotidiano escolar, levando-se em consideração outras formas de exclusão que permanecem veladas no seu processo, como evasão escolar, fracasso escolar, dificuldades de aprendizagem, planejamento, de currículo e avaliação.
A pesquisa bibliográfica nesse processo produziu um amadurecimento do tema pesquisado, contribuindo para um entendimento mais aprofundado sobre a educação inclusiva. Mais uma vez esclarece Triviños citando Argyris (1957, p.17):
“Uma das mais importantes indicações de amadurecimento de uma ciência social é a maneira pela qual sua teoria pode realmente em um dado momento, ser usada para a compreensão (e em seguida, previsão e controle) da conduta humana; absorver os resultados conhecidos fundados em investigação científica e fornecer bases para futuras investigações em campos desconhecidos”.
2. O processo de investigação
Muito se tem discutido sobre as questões da diversidade cultural e suas nefastas conseqüências na educação em um país multicultural como o Brasil. A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394-96, prescreve em seu texto a defesa do “pluralismo de idéias e respeito às concepções pedagógicas” (Título II, Art.3º, III). Porém, é nos Parâmetros Curriculares da Educação Nacional, os PCNS, que fica mais evidenciado o termo pluralismo cultural como tema transversal, assegurando que a partir da diversidade, ou dos excluídos socialmente, deve-se ter a mesma igualdade de oportunidades educacionais, ou seja, a já proclamada, historicamente, educação para todos.
Sabe-se, na linha de tempo, que o homem vem tentando cristalizar o princípio da eqüidade em prática efetiva, em vão. Os exemplos da ágora grega, que deixava fora das tomadas de decisão, apesar do espaço democrático apregoado, mulheres, escravos etc. e o do tripé revolucionário do ideário da Revolução Francesa (Igualdade, Liberdade e Fraternidade) eternizado até os nossos dias, inclusive na LDB (Título II, Art. I e II), objetivaram eqüidade no direito à escola — dela permanecer — para todos (crianças, adolescentes, jovens e adultos).
Os próprios sistemas educacionais marcaram, como processos naturais, os mecanismos de controle e de exclusão como a evasão, o fracasso escolar sempre imposto ao aluno, a repetência. Mas quem são os excluídos de que se fala aqui? De que educação inclusiva se acredita? Nesse enfoque, compartilho das idéias de Booth (1997, p.337) quando esclarece que:
“Educação inclusiva refere-se à redução de todas as pressões pela inclusão, e de todas as desvalorizações que os alunos sofrem seja com base em deficiências, rendimento escolar, religião, etnia, gênero, classe, estrutura familiar, estilo de vida ou sociedade”.
Entende-se nesse cenário que as chamadas minorias – que são incontestavelmente as maiorias – como meninos e meninas de rua, favelados, gays, prostitutas, imigrantes e migrantes, donas-de-casa, índios, negros, populações rurais e muitos outros fazem parte dessa legião de excluídos. Também se pode considerar que estão excluídos do processo de educação para todos, todos os que sofrem a ação dos mecanismos seletivos escolares como a relação professor-aluno, os instrumentos de avaliação e a própria avaliação em si, em sentido abrangente, o desempenho escolar, o conteúdo ministrado, planejamentos que buscam nos currículos oficiais sua fonte de inspiração, sem levar em conta o currículo real da sala de aula.
Ampliando a discussão sobre o tema aqui tratado, ainda poder-se-ia falar das tecnologias no contexto globalizado do terceiro milênio. Mudam-se os meios, agora eletrônicos, digitais ou virtuais, mas a essência da educação e os desafios a enfrentar persistem, em especial na realidade brasileira, onde a exclusão social tolhe grande parte do acesso da população a esse tipo de serviço e à informação, em geral. Continua-se com maiores questões a resolver, sobretudo na esfera das políticas públicas. Portanto, se antes a escola pública de qualidade não era capaz de receber todo o contingente que a ela deveria recorrer, se o material didático se apresentava a um custo pouco acessível às classes menos privilegiadas economicamente, se as bibliotecas, museus etc. estavam quase sempre distantes dessas classes, hoje em dia, apesar do advento dos meios eletrônicos de comunicação, os problemas continuam sendo enormes, propiciando a exclusão de grande parte da população brasileira para que possa participar dos benefícios gerados pelas tecnologias da informação e da comunicação.
De que inclusão, então, se fala? Como resolvê-la na educação brasileira? Como educar homens e mulheres independentes, no interior de uma cultura excludente?
Uma proposta de educação inclusiva implica um processo, antes de tudo, de conscientização política de que todos devem ser agentes do ato educativo, independente de religião, etnia, gênero, sexualidade etc., partindo de um sistema redutor dessa exclusão que atenda, sobretudo, às adversidades sociais. Incluir é, portanto, colocar valores em ação pedagógica para que se otimize a participação de todos na aprendizagem. É propiciar uma intervenção estratégica na educação, pois é uma forma de assumir o ato educativo enquanto ato político de transformação social. Parece ficar, porém, ecoando a pergunta de lugar comum que faz parte da cultura pedagógica brasileira ante os grandes e polêmicos temas em educação: como elaborar uma proposta de educação inclusiva no intuito de diminuir as desigualdades na educação? O processo de conscientização deve envolver alunos, professores, comunidade, sociedade, movimentos organizados como: associação de moradores, sindicatos, instituições, movimentos sociais etc., apropriando-se de um método ativo, dialogal, crítico e criticizador.
A relação dialógica preconizada por Freire (1982) deve ser revisitada por todos aqueles que fazem educação e que buscam a inclusão como arma de transformação da sociedade que temos, para aquela que queremos, pois o referido autor é e sempre será um exemplo para a educação (inclusiva) brasileira porque calca no verdadeiro diálogo a relação interativa, pautada pelo compromisso político de seus pares. O diálogo inclusivo é visto como condição de emancipação para que o indivíduo se torne não só mais humano dentro do contexto em que está inserido, mas acima de tudo de forme como sujeito compromissado politicamente pela reflexão-ação, tão essencial à educação transformadora.
Se o diálogo é constitutivo da própria essência humana e da conscientização política plena do homem, é por ele que a diversidade deve ser desvelada em seu sentido mais amplo, não só pelo discurso polêmico ou retórico do termo, mas principalmente pelo sentido de que as idéias conflitantes e toda sua problemática possam ser compreendidas em contexto dialético na educação inclusiva. Por conseguinte, o diálogo e suas possibilidades de ação-reflexão-ação pode se efetivar na aproximação da comunidade – escola, porque se entende que ambas constroem seu contexto histórico e socioeconômico em movimentos mútuos, sincrônicos, com “dupla captura”, no qual o objeto de apropriação de um é o objeto de propriedade do outro e vice versa.
Gauthier (1999) esclarece que na área da educação, sem a captura recíproca dos procedimentos acadêmicos de pesquisa e de práticas/conhecimentos de pais, alunos, comunidades, nenhum conhecimento novo pode ocorrer. E a captura não é uma síntese ou uma justaposição pacífica, é uma criação, é um movimento que envolve tensões e ajustes mútuos. A pergunta que eclode agora é; como a educação inclusiva pode desafiar as fragmentações impostas pelos sistemas educacionais? Não se pode ter a consciência ingênua de que o problema da inclusão esteja apenas ligado às crianças com necessidades especiais como aponta o texto legal da Constituição de 1988, que em seu artigo 208 prevê como dever do Estado o “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência preferencialmente na rede regular do ensino”, ou a Lei nº. 7.853, de 1989, que reafirma a oferta obrigatória e gratuita de Educação Especial em escolas públicas; também o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, ao registrar o direito do portador de deficiência à educação e à profissionalização e proteção no trabalho. Ainda mais recentemente, a política de cotas estabelecida pelo governo para o serviço público, a qual destaca a criação de cotas iguais de 20% para negros e para mulheres e 5% para deficientes, por exemplo, em cargos do ministério da Justiça, em empresas terceirizadas e entidades conveniadas. Há também a oferta de bolsa de estudos para 20% de negros com “vocação” para ingressar na carreira diplomática e, mais recentemente, o governo do Estado do Rio de Janeiro decretou 40% de vagas em suas universidades (UERJ e UENF Darcy Ribeiro) para “negros e pardos”, deixando que as mesmas estabelecessem seus critérios de seleção.
Serão essas políticas de inclusão que afirmarão a todos seus direitos e deveres enquanto cidadãos historicamente excluídos? Se o jargão popular diz que “diferente é sempre o outro” como fica realmente o problema da diversidade cultural em sentido amplo como exposto neste trabalho? Para efetivação de uma educação inclusiva, na qual resgatam-se os aspectos multiculturais da população, há de se admitir que seja in totum, para que não se cristalize a idéia de uma classificação, de percentualização fragmentada, um símbolo de benesse política aos excluídos. Da mesma forma não se pode aceitar a idéia de que a “educação para todos” possa deixar de fora do processo as minorias excluídas e marginalizadas pela própria escola. Educação inclusiva é, antes de tudo, um projeto político e pedagógico de democratização de acesso a todos, independente de raça, credo, cor, origem, sexualidade etc. É atingir as comunidades pela educação, objetivando a transformação político-social, dando a todos qualidade de ensino e de vida efetivamente; é preciso desfragmentar o sistema excludente e centrar no aluno enquanto ser histórico concreto e não apenas tratá-lo como um dado coletado nas estatísticas de cunho positivista que os políticos tanto gostam de nomear em suas campanhas eleitorais, ou dos tecnocratas quando elaboram políticas e leis voltadas para uma educação para todos.
O projeto político-pedagógico das instituições de ensino deve ser revestido com o compromisso político da inclusão se se o quer transformador, ampliando para isso, o conceito de participação efetiva de todos os segmentos da escola e de seu entorno, analisando os mecanismos de seletividade interna e externa promovida pela própria escola e das políticas governamentais. Por sua vez, os cursos de Formação de Professores deveriam incluir em seus currículos essa discussão, ampliando para as práticas pedagógicas e estágios supervisionados a possibilidade de os alunos vivenciarem experiências inovadoras no campo da diversidade cultural, do chamamento concreto para aprendizagens que possam envolver mobilizações que assegurem de forma significativa os alunos, suas famílias, seus professores, da própria escola, as atividades inter e intra-muros escolares pela participação dos movimentos organizados. Seria dessa forma uma maneira de promover habilidades político-pedagógicas com os professores em prática substancial, de tal maneira que possam, quando inseridos no mercado de trabalho, e mais especificamente, agindo em salas de aula, oferecer uma educação mais conscientizadora aos seus educandos, amparada por política e cultura inclusiva: é ensinar a apreender e se apropriar dos valores inclusivos pela conscientização do futuro professor no contexto político-socioeconômico no qual a escola se situa.
Essa seria uma forma sadia de desfragmentar a própria visão dos formandos que pleiteiam educar para ao século XXI. Para que uma educação inclusiva seja posta em prática entre nós, é mister que se reafirme o compromisso de romper com a obediência cega da tecnocracia e dos currículos oficiais, reafirmando a partir daí a certeza de se elaborar um currículo real e emancipatório, característico deste tipo de educação.
Retomando o ideário de Paulo Freire Para Paulo Freire o processo ensino-aprendizagem constitui um ato dialógico. Tanto assim que a proposta educacional freiriana se tornou conhecida como “uma pedagogia da comunicação”. De fato, freire pensa que o mundo dos homens é um mundo de comunicação. Da mesma forma que não existe ser isolado da esfera social tampouco a aprendizagem verdadeira pode ocorrer isoladamente. Neste caso, ver FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? 6ª ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982., incluir é aprender uns com os outros de forma dialógica, embora se saiba que essa relação não seja um procedimento fácil, pois há resistências variadas com conotações ideológicas plurais. O diálogo sela as relações de compromisso entre educador e educando, todos incluídos na ação de interlocução independente de suas diferenças e identidades, na transformação da realidade. Os que resistem ou temem essa transformação acabam por tomar para si uma atitude antidialógica, pois sabem que a prática dialogal pode levar ao desvelamento e despertamento da consciência crítica dos educandos. Deve-se dialogar e educar, ainda segundo o grande mestre, pela política do amor porque 
“O diálogo não pode existir sem um profundo amor, pelo mundo ou pelos homens. Designar o mundo, que é ato de criação, não é possível sem estar impregnado de amor. O amor é ao mesmo tempo o fundamento do diálogo e o próprio diálogo. Este necessariamente deve unir sujeitos responsáveis e não pode existir numa relação de dominação”.  A esse respeito ver FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade, 16ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1986, p.107
Dialogar, portanto, pela política do amor pode dar um novo significado à ação inclusiva da educação e da res publica, pois é uma exigência existencial, é o encontro em que se solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não podendo ser reduzido a um ato de depositar idéias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples torça de idéias a serem consumidas pelos permutantes. Educar inclusivamente é tornar o ato pedagógico o encontro de todos os homens pela participação sem pressões excludentes, e exige, sem dúvida alguma, um compromisso de vigilância constante entre nossa teoria e prática, entre o que definitivamente aprendemos e o que existencialmente colocamos em prática.
3. Considerações finais
A propalada educação para todos garantida desde a promulgação das Constituições de 34 e 46 deveria propiciar a inclusão de todos os segmentos da sociedade brasileira à escolarização, afinal o direito à educação passou a ser de natureza constitucional, sendo o Estado responsável pela sua efetivação em termos legais. Porém, o princípio da igualdade individual, alicerce de uma sociedade que se diz democrática, talvez seja o maior entrave à seletividade interna e externa da escola. Como caracterizar uma educação inclusiva em termos multiculturais? Booth conclama a criação de um sistema redutor de exclusão, que não deite o olhar apenas aos historicamente marginalizados, mas que acima de tudo se busque ação–reflexão sobre a prática pedagógica cotidiana da escola, na interatividade do seu entorno, da comunidade na qual está inserida, onde todos tenham direito a voz e a efetiva participação social.
O diálogo compromissado com ações políticas voltadas para a transformação social, decerto, é um dos grandes procedimentos democráticos. Contudo, o próprio Booth reconhece que os cursos de formação de professores falham ao não incluírem em seus currículos a discussão sobre a Educação Inclusiva, propiciando um a efetiva dissociação entre teoria e prática político-pedagógica dos novos professores, enquanto educadores. Ao mesmo tempo, a falta de promoção de eventos de formação continuada dos professores já em exercício para que venham a ter o entendimento mais aprofundado sobre o tema.
A didática passaria a ser uma importante aliada na formação dos dois segmentos, porque tomaria concretamente a discussão da diversidade cultural rumo a uma educação inclusiva. Os objetivos educacionais não seriam ponto apenas de chegada da educação escolar, mas acima de tudo um ponto de partida, pois estariam atrelados às necessidades reais dos alunos enquanto compromisso político dos educadores; o aluno passaria a ser um sujeito agente de sua própria história, que em permanente diálogo com professores construiriam os alicerces de uma cidadania mais plena e politicamente mais consciente; o currículo teria conotações mais abrangentes e estaria voltado, principalmente, para a organização do cotidiano e trabalho pedagógico de uma educação para todos verdadeiramente; a avaliação, vista como processo de acompanhamento da apropriação de saberes pelos alunos, seria de formação emancipatória do aluno.
Não mais teríamos uma didática puramente instrumental para uma educação padronizada e alienante tão comum em nossa realidade. Desse modo, falar nesse duplo movimento de formação/informação dos alunos só adquire sentido no momento em que se pensar em uma educação para todos, uma educação inclusiva (na qual diferenças da cor da pele, classe social, status cultural e outros estejam sobre a égide da eqüidade) seja o alavancador da transformação social almejada ao longo do tempo 
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