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INTRODUÇÃO 

 

- mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões são 
meninas, não têm acesso ao ensino primário; [...] mais de 960 milhões de 
adultos - dois terços dos quais mulheres são analfabetos, e o analfabetismo 
funcional é um problema significativo em todos os países industrializados ou 
em desenvolvimento; - mais de um terço dos adultos do mundo não têm 
acesso ao conhecimento impresso, às novas habilidades e tecnologias, que 
poderiam melhorar a qualidade de vida e ajudá-los a perceber e a adaptar-se 
às mudanças sociais e culturais; [...] e mais de 100 milhões de crianças e 
incontáveis adultos não conseguem concluir o ciclo básico, e outros milhões, 
apesar de concluí-lo, não conseguem adquirir conhecimentos e habilidades 
essenciais (Declaração de Jomtien, 1990). 

 

Entre o final da década de 80 e início da década de 90 do século XX, começaram a 

estruturar-se e a fixar-se nos discursos educacionais as bases do que hoje, quase duas décadas 

depois, pode ser considerado fundamento para as políticas nacionais de educação escolar 

vigentes. Poucos irão discordar de forma radical, que, ao longo do século XX, esforços foram 

realizados, nacional e internacionalmente, para transformar os ideais de universalização do 

acesso à escola e de democratização do ensino, em metas oficiais gerais para a educação 

escolar. Tais esforços resultaram em uma sucessão de propostas de ampliação do acesso à 

escola (e na complexificação dos objetivos educacionais) que, pouco a pouco, foram sendo 

incorporadas aos documentos legais, referências, diretrizes e parâmetros educacionais gerais 

relacionados às políticas nacionais. 

Na Declaração de Jomtien, de 1990, um dos marcos históricos recentes destes 

esforços, podem-se observar a reafirmação da importância do acesso à educação, o dever das 

sociedades em incentivá-lo e a busca por parâmetros adequados para o estabelecimento de 

compromissos amplos em termos de políticas educacionais internacionais. Pode ser entendida 

como um grande acordo entre a maioria dos países do mundo, incluindo o Brasil, com o 

objetivo de desenvolver formas de ampliação progressiva da qualidade no atendimento 

escolar. A equidade no atendimento escolar e o acesso universalizado a todos (incluindo 

crianças e adultos), estão entre os compromissos estabelecidos. 

O progresso na satisfação das necessidades básicas de aprendizagem para 
todos dependerá, em última instância, das ações adotadas em cada país, 
individualmente. [...] Para alcançar o conjunto de suas metas, cada país será 
encorajado a elaborar ou atualizar planos de ação mais amplos e a longo 
prazo, aos níveis local e nacional, para a satisfação das necessidades de 
aprendizagem consideradas básicas (UNICEF, 2006, § 16-17). 
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Esta pesquisa não terá como foco principal a análise histórica das políticas 

educacionais e de seus fundamentos. Os aspectos históricos não serão negligenciados, 

contudo, também não serão enfatizados no sentido de remontar uma história das políticas de 

educação no Brasil do século XX, ou mesmo dos termos utilizados em seus textos. Extrair-se-

ão de documentos nacionais e internacionais sobre políticas educacionais (entre eles a 

declaração citada acima), termos que emprestam significados a algumas definições e 

conceitos relacionados à educação, ao aprender e ao ensinar, propostos aqui como objetos de 

estudo. Realizar-se-á uma análise crítica de tais termos, levando em conta questões de ordem 

textual e contextual, inspiradas nas análises de Scheffler (1974). 

Outro aspecto a ser dimensionado nesta introdução, que se configura como um dos 

problemas que a pesquisa enfrentará, refere-se à expressão “educação inclusiva”1 e à 

dificuldade com que, em relação a ela e a seu contexto, se conseguem precisar significações. 

O uso corrente da expressão, no campo escolar, tem a identificado com a realização de ações 

voltadas para pessoas deficientes, no entanto, nos discursos dos documentos com os quais se 

lidou, a educação inclusiva apareceu como sendo destinada, de forma majoritária, às pessoas 

com necessidades educacionais especiais, o que representa, em última análise, um contingente 

bem maior de pessoas. Incluem-se nesta classificação, além dos deficientes, no mínimo, os 

superdotados e as pessoas que, por alguma razão social ou econômica, têm dificuldades no 

decorrer da escolarização. Se fosse tomado como referência o uso corrente, a expressão 

“educação inclusiva” significaria educação voltada para pessoas com deficiências. Contudo, 

se forem tomadas outras definições de “necessidades educacionais especiais”, muitos outros, 

talvez a maior parte das pessoas, poderiam enquadrar-se entre os destinatários de uma política 

de educação inclusiva2. 

Nessa mesma linha, um outro problema conceitual pode ser apontado. Trata-se da 

definição do espaço escolar onde se deve dar a educação inclusiva propriamente dita. Na 

perspectiva corrente, que vincula a expressão “educação inclusiva” às pessoas com 

deficiências, o espaço escolar preferencial seria o da educação especial, o das escolas 

especiais. No entanto, atualmente, quando se comenta sobre os problemas relativos à 

educação inclusiva, não se está abordando os problemas das escolas especiais. Estas são, na 

                                                 
1 Ou a um grande número de variações e derivações do tipo: inclusão educacional, inclusão na 
educação, educação com orientação inclusiva, inclusão escolar ou somente inclusão. 
2 A discussão de tais definições será realizada mais a frente e com mais espaço. Por hora, as 
necessidades educacionais especiais serão entendidas como sendo produzidas por problemas relativos 
à aprendizagem escolar. 
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perspectiva do uso corrente e dos discursos oficiais, participantes dos processos escolares 

inclusivos, mas não suas protagonistas. Os processos educativos inclusivos se dão, de forma 

geral, em escolas regulares e em salas de aulas comuns. Se fosse de outra forma, estar-se-iam 

abordando os problemas da educação para pessoas deficientes, em escolas e classes 

especializadas em suas condições, ou seja, estar-se-ia abordando uma educação 

eminentemente especial, o que não é, de forma alguma, o caso. 

Quando foi publicada, em 1994 (com a anuência brasileira), a Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994) acabou funcionado como marco para a adoção de práticas e 

estabelecimento de metas para a educação inclusiva, de forma bastante semelhante a que é 

discutida atualmente. Embora trate basicamente de educação especial, ao fazê-lo, busca 

relacioná-la às recomendações internacionais mais gerais para a educação escolar, o que pode 

ser visto no excerto abaixo: 

Nós delegados à Conferência Mundial sobre as Necessidades Educativas 
Especiais [...], reunidos aqui em Salamanca, Espanha [...], reafirmamos, por 
este meio, o nosso compromisso em prol da Educação para Todos, 
reconhecendo a necessidade e a urgência de garantir a educação para as 
crianças, jovens e adultos com necessidades educativas especiais no quadro 
do sistema regular de educação [...] (UNESCO, 1994). 

Dessa forma, não há como negar sua relação com a Declaração de Jomtien. A 

proposta de um sistema educacional íntegro e único, abrigando a todos, inclusive deficientes e 

estudantes que apresentam problemas de aprendizagem, apareceu em ambos os documentos. 

Em seu parágrafo 2o, a Declaração de Salamanca proclama que todas as pessoas devem ter 

oportunidades para aprender e, assim, poderem ver atendidas as diversas necessidades de 

aprendizagem que lhes são próprias. Fica posto o entendimento de que esta tarefa cabe aos 

sistemas educacionais e que estes devem propiciar condições para que “aqueles com 

necessidades educacionais especiais [possam] ter acesso à escola regular, [que deve] 

acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na criança”. De fato, o estabelecimento de tal 

pedagogia e a busca por modificar atitudes discriminatórias pareceram ser as perspectivas que 

representaram (nos discursos com os quais se teve contato), os principais desafios para a 

efetivação de uma escola inclusiva. 

O fato de o Brasil ter se tornado signatário da Declaração de Salamanca fez com que 

o documento passasse a figurar como referência interna importante, principalmente como 

fonte de inspiração para as abordagens nacionais sobre educação inclusiva. Segundo Prieto 

(2005, p. 101): “É bastante divulgada a informação de que ela [a educação inclusiva] é 
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decorrência de vários movimentos em âmbito internacional, mas a marca no Brasil é a 

publicação da Declaração de Salamanca, de 1994”. 

Em relação ao contexto nacional, a preocupação em constituir um sistema 

educacional íntegro e único, abrigando a todos, inclusive deficientes, é anterior à publicação 

de ambas as declarações e visível no texto da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Além do 

princípio de que todos devem ter acesso à educação e à escolarização, a Constituição Federal 

preconizou o atendimento especializado às pessoas deficientes “preferencialmente na rede 

regular de ensino” (artigo 208, inciso III), mas sem se referir a esse atendimento como 

inclusivo. 

Pôde-se observar o mesmo em relação à LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), de 1996 (BRASIL 1996). Isto é, não foram encontradas referências ao 

termo inclusão (ou a alguma de suas variações). A importância desta lei para discussão em 

curso, no entanto não se faz em torno do termo inclusão, mas, principalmente, em relação à 

integração que buscou promover entre educação regular (geral e comum) e a educação 

especial (voltada para excepcionais de várias ordens e deficientes), mais arrojada talvez do 

que a preconizada nos preceitos constitucionais. 

 A expressão “educação inclusiva” apareceu mais claramente, entre os documentos 

normativos selecionados, na Resolução No. 02 de 2001 (BRASIL, 2001), cuja função 

principal foi a de instituir as diretrizes nacionais em vigor para a educação especial na 

educação básica. Há no documento uma clara opção pela educação inclusiva como modelo 

integrativo preferencial, cujo teor será discutido ao longo da presente dissertação. 

De qualquer modo, parece haver tanto nos usos correntes da expressão “educação 

inclusiva”, quanto em seus usos normativo-oficiais, uma busca pela aproximação entre os 

princípios da educação regular e da educação especial; entre a compreensão dos problemas da 

escolarização de deficientes e de não deficientes, principalmente em relação aos problemas de 

aprendizagem; e, ao mesmo tempo, entre as escolas regulares e as especiais, suas respectivas 

organizações espaciais e tradições pedagógicas. 

Se tal aproximação justifica-se tendo em vista princípios de equidade e justiça social 

(tradicionais bandeiras há muito levantadas e caso também das lutas das famílias de crianças 

deficientes por uma educação escolar mais digna e proveitosa para seus filhos), sua justeza e 

coerência ideológica não parecem ser suficientes para evitar ambigüidades no âmbito escolar. 

Isso acaba por afetar, portanto, as considerações acerca dos princípios e metas educacionais 
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que devem ser seguidos (seus respectivos alcances e limites), as concepções sobre 

aprendizagem, a escolha de conteúdos (e a avaliação da aprendizagem) e, por fim, as formas 

de ensino, a organização dos espaços e dos tempos escolares. Parece interessante discutir, 

então, de que forma e em que pontos as noções sobre educação inclusiva, carentes de clareza 

em relação a público-alvo e espaço escolar onde se realizar, afetam e são afetadas pelas 

noções gerais sobre educação, aprender e ensinar, que orientam as práticas educativas 

correntes. Assim, define-se como objetivo para esta pesquisa analisar as noções de educação, 

aprender e ensinar à luz das propostas e definições encontradas em alguns dos discursos 

oficiais sobre educação escolar, especial e inclusiva.  

No que se refere às escolhas metodológicas, optou-se pelas contribuições de 

Scheffler (1974) para orientar a análise de discursos proposta. Segundo ele, as mensagens e 

comunicações gerais encontradas em debates e textos educacionais freqüentemente enunciam 

definições sobre certas noções que encontram paralelo nos discursos científicos. Contudo, o 

uso descontextualizado destas definições científicas não faz das proposições onde são 

encontradas algo mais do que proposições de ordem geral. Para Scheffler, pouco “importa que 

as definições oferecidas [...] sejam ou não baseadas em autoridade científica; o importante é o 

fato de serem apresentadas como comunicação de ordem geral” (SCHEFFLER, 1974, p. 21). 

Os discursos educacionais podem ser entendidos, então, como discursos gerais e 

avaliados a partir de suas características programáticas e prescritivas. Em sua abordagem, 

propõe formas de analisar as asserções educacionais em suas funções prática e geral. Leva em 

consideração que os discursos gerais são bastante diferentes dos científicos, embora guardem, 

muitas vezes, termos em comum. Os discursos científicos exigem uma avaliação especial de 

rigor em relação à rede teórica a que se remetem, enquanto os discursos educacionais devem 

ser analisados a partir de suas funções ou intenções práticas. O campo prático em educação é, 

portanto, bastante diferente do teórico. Educação, segundo ele: “não é apenas uma questão 

abstrata e intelectual, mas um campo de esforços práticos e de decisões igualmente práticas, 

no qual programas institucionais são propostos [...]”. Uma tarefa importante da avaliação dos 

discursos gerais pareceria ser a de: 

elucidar [...] alguns aspectos que aparecem com freqüência no pensamento e 
nos debates educacionais [e] de deslindar os diferentes contextos nos quais 
se discute e se argumenta [sobre eles], [...] de considerar as idéias básicas e 
os critérios lógicos apropriados que são relevantes (SCHEFFLER, 1974, p. 
17). 
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Assim, os discursos educacionais direcionados ao público geral (composto, no caso, 

por colaboradores e participantes do campo educacional) têm como uma de suas 

características trazer diversos contextos misturados, perpassando as esferas da ética, da 

política e da ciência, entre outras que acabam por influenciá-los ou animá-los. Sobre sua 

proposta analítica, que consiste numa avaliação crítica de enunciados, Scheffler (1974, p. 11) 

comenta: “[...] há uma ênfase insistente em vincular a avaliação crítica das asserções aos 

contextos em que aparecem”. 

Dessa forma, a tarefa de deslindar contextos, considerar as idéias básicas contidas 

nos argumentos e utilizar critérios lógicos pertinentes para analisar os discursos educacionais 

será uma preocupação presente nas análises que esta dissertação realizará. Também será 

necessário atender “[...] à necessidade de distinguir os problemas práticos e [ético-políticos] 

de outros com os quais [podem ser] freqüentemente confundidos” e, claro, tomar posição em 

relação a eles (SCHEFFLER, 1974, p. 11). 

Interessa-nos [...] apreciar a força [das] afirmações quando aparecem nos 
argumentos – examinar a validade das conclusões tiradas com seu auxílio e 
propor modos segundo os quais seus usos inferenciais possam ser 
pertinentemente criticados (SCHEFFLER, 1974, p. 20). 

O autor propõe a análise de três tipos de definições gerais: as que consistem em 

realizar estipulações sobre os termos que pretendem definir, isto é, que são matéria de escolha 

arbitrária, legislando sobre os significados dos termos em questão (as definições 

estipulativas); as que recorrem ao uso predefinicional dos termos, isto é, que consistem em 

definir os termos em relação ao sentido de uso cotidiano (as definições descritivas); e, por 

fim, as definições programáticas, sobre as quais se tecerão outros comentários ao longo do 

texto desta pesquisa. Por hora bastará a seguinte observação do autor: “as definições 

programáticas podem ser utilizadas [e freqüentemente o são] para expressar graves decisões 

[ético-políticas]” (SCHEFFLER, 1974, p. 31).  

Com o intuito de realizar um levantamento sobre a terminologia utilizada para fazer 

referência às noções de educação, ensinar e aprender, foram selecionados para a discussão os 

seguintes documentos da educação escolar, especial e inclusiva: 

• Constituição Federal
3
 (BRASIL, 1988) - foi escolhida por fixar metas para a educação 

brasileira; 

                                                 
3 Quando ao longo de todo o texto houver referência ao documento citado, utilizar-se-á a formatação 
em itálico e a denominação da forma como foi feita no item à qual esta nota se refere.  



 

17 

• Declaração Mundial sobre Educação para Todos – Conferência de Jomtien
4, de 1990 

(foi escolhida por funcionar como recomendação internacional e base dos planos de 
ação para as políticas educacionais nacionais gerais); 

• Declaração de Salamanca sobre princípios, políticas e práticas na área de necessidades 

educacionais especiais
5, de 1994 (foi escolhida pela mesma razão básica da escolha da 

Declaração de Jomtien, mas com o adendo de se referir à educação escolar especial e 
inclusiva); 

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
6, de 1996 (foi escolhida por normatizar 

a educação nacional, abordando educação escolar geral e especial); 

• Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
7, volume Adaptações Curriculares

8
: 

estratégias para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais (foi 
escolhido por representar proposta de direcionamentos práticos para as políticas 
educacionais, tendo em vista os fundamentos presentes nos documentos já citados e por 
enfatizar a educação escolar especial e inclusiva); 

• Resolução do Conselho Nacional de Educação e Câmara da Educação Básica número 

02, de 11 de setembro de 20019 (foi escolhida por instituir as diretrizes nacionais para a 
educação especial, dentro da educação básica, e complementar aos encaminhamentos 
sobre a matéria relativos à LDBEN). 

É importante destacar que não serão feitas descrições detalhadas de seus conteúdos, 

mas apenas de alguns fragmentos e passagens significativas para a discussão proposta. No 

primeiro capítulo, serão discutidos alguns dos conceitos de educação e, no segundo, algumas 

noções sobre aprender e ensinar. 

                                                 
4 Quando ao longo de todo o texto houver referência ao documento citado, utilizar-se-á a denominação 
Declaração de Jomtien (UNICEF, 2006). 
5 Quando ao longo de todo o texto houver referência ao documento citado, utilizar-se-á a denominação 
Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994). 
6 Quando ao longo de todo o texto houver referência ao documento citado, utilizar-se-á a denominação 
LDBEN (BRASIL, 1996). 
7 Quando ao longo de todo o texto, houver referência ao conjunto de documentos representado pelo 
documento citado, utilizar-se-á a denominação PCN (BRASIL, 1997a). 
8 Quando ao longo de todo o texto houver referência ao documento citado, utilizar-se-á a denominação 
Adaptações Curriculares (BRASIL, 1998). Há, contudo, um outro aspecto a ser apontado. Não é mais 
possível localizar este documento no site do MEC como parte integrante dos PCN, mas de outra 
coleção, denominada Saberes e Práticas da Inclusão, publicada em 2003 (BRASIL, 2003). É 
importante destacar que a reedição das Adaptações Curriculares nesse novo documento é plena, a não 
ser no que se refere ao título e utilização da terminologia adequação, ao invés de adaptação. Isso 
parece indicar que os mesmos princípios que nortearam a sua publicação em 1998 estavam presentes 
em 2003 e fazem sentido ainda nas políticas educacionais atuais. A opção por analisar o material 
publicado em 1998, e não o de 2003, justifica-se por permitir sua discussão no conjunto dos PCN que, 
via de regra, representam no campo dos discursos oficiais, um dos principais proponentes das 
mudanças na educação nacional. 
9 Quando ao longo de todo o texto houver referência ao documento citado, utilizar-se-á a denominação 
Resolução No. 02 (BRASIL, 2001). 
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1 EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO 
 

 

O primeiro documento a ser abordado nesse início de capítulo será a Constituição 

Federal, promulgada em 1988. Segundo Cury (1994, p. 14), a Constituição Federal de 1988 

apresenta como característica pitoresca a forma como define educação. A conformação: 

“educação, direito de todos e dever do Estado”, destacada pelo pesquisador, foi (e continua 

sendo) importante palavra de ordem no que se refere aos direitos de todos à educação escolar. 

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. (BRASIL, 1988, artigo 205). 

Se educação é direito de todos, não deveria haver espaço, segundo a posição 

assumida aqui, para discussões sobre a quem pode ser dada a possibilidade de acesso à escola 

e à escolarização. Se o termo todos se refere à totalidade dos brasileiros, isto se torna de 

grande relevância para a perspectiva de uma educação inclusiva que tenha como norte a 

pessoa com deficiência, mas não só em relação a ela. Pela perspectiva de um direito de todos, 

mesmo nos casos em que se questionem, com fundamento, as condições pessoais de 

escolarização regular (comum), a educação deve ser viabilizada de alguma forma, justamente 

porque seus objetivos principais têm referência em necessidades da vida social cotidiana que 

ultrapassam a mera assimilação de alguns conceitos ou atividades escolares comumente 

encontradas. Educação seria, então, uma ação a ser promovida por instituições sociais (entre 

elas as escolas), cujos objetivos para todas as pessoas seriam: a promoção de desenvolvimento 

pessoal, de condições para o exercício da cidadania e para a inserção no mundo do trabalho. 

Perspectiva semelhante à da Constituição Federal foi observada na Declaração de 

Jomtien (UNICEF, 2006). Destacaram-se entre suas afirmações o reconhecimento do direito à 

educação escolar (para todas as pessoas) e o compromisso em eliminar preconceitos e 

estereótipos que possam interferir negativamente na redução das desigualdades sociais. 

[A satisfação das necessidades básicas de aprendizagem pela via da 
educação escolar constitui os recursos] necessários para que os seres 
humanos possam sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, 
viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, 
melhorar a qualidade de vida, tomar decisões fundamentadas e continuar 
aprendendo (UNICEF, 2006, artigo 1o, § 1). 
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A idéia de desenvolvimento neste documento, entretanto, ganha contornos bem mais 

explícitos do que na Constituição Federal: “[...] a educação, embora não seja condição 

suficiente, é de importância fundamental para o progresso pessoal e social”. Propõe-se na 

Declaração de Jomtien (artigo 1o, § 3) que a educação venha a funcionar como elemento 

favorecedor do enriquecimento dos valores culturais e morais, ligados à formação de 

referências identitárias compatíveis com a dignidade humana. 

De forma geral, pode-se assumir a posição de que entre ambos os documentos, no 

que se refere ao que foi abordado até aqui, não há contradições relevantes em termos de 

princípios. A educação escolar é vista como direito de todos e, por todos, deve-se entender 

toda a população indistintamente, diferente do que ocorria em outros tempos, quando os 

direitos estavam restritos a apenas alguns grupos sociais. Deve-se constituir, desse modo, em 

uma ação combativa de preconceitos e estereotipias que venham a limitá-la enquanto direito. 

Deve ser incentivada e viabilizada, pois é peça importante dos processos de desenvolvimento 

social e pessoal. 

Se tais prescrições puderem ser entendidas como direcionamentos de ordem 

programática (como definições programáticas), ou seja, não só como guias gerais para a 

educação escolar, mas também como linha de argumentação em favor das direções 

estabelecidas, o que parece estar em sua base é o termo desenvolvimento e suas variantes 

social e pessoal. 

A análise crítica das definições programáticas, segundo Scheffler (1974, p. 31), deve 

seguir prioritariamente a avaliação das conseqüências pretendidas, do programa desejado, a 

perspectiva de ser ou não ser adotado, bem como as razões de ordem prática e ético-política 

que fazem optar por isso ou por aquilo. 

Posto isto, tornar-se-á importante iniciar a abordagem dos desdobramentos 

desenvolvimentistas da educação escolar, contudo, convém antes tomar posição em relação ao 

assunto educação como direito. A concepção de que todos, indistintamente, têm direito à 

educação escolar (quer seja regular, especial ou inclusiva) e de que esta deva gozar de 

proteção das sociedades e da comunidade internacional serão aqui entendidas como legítimas 

e de máxima importância como ponto de partida para qualquer perspectiva que se pretenda 

educacional. O que virá a seguir, então, tem relação com a busca de entendimento sobre de 

que forma noções sobre desenvolvimento social e pessoal, presentes em alguns conceitos de 

educação que aparecem em textos oficiais, são capazes de tensionar algumas das abordagens 
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sobre educação inclusiva. Buscar-se-á discutir de que forma tais noções podem ser úteis para 

uma reflexão sobre as definições e metas de uma educação inclusiva. 

1.1 EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INCLUSÃO 

O sistema de ensino sempre se ordena, segundo Lefort (1999, p. 208), em função de 

uma representação de educação que implica o “desejo de o indivíduo alcançar, com sua 

formação, uma certa maneira de ser, de trabalhar, de se relacionarem entre si na sociedade”. 

Existirão sempre tantos conceitos de educação quantas forem as prioridades educacionais em 

questão, nos contextos em que emergem. Se a prioridade primar por alguns aspectos que em 

outra concepção não são contemplados, ter-se-á, em seguida à constatação da necessidade de 

tais aspectos, uma nova concepção assemelhada à anterior em alguns aspectos e divergente 

em outros. Se a educação puder ser entendida como um campo de esforços práticos, como 

alertou Scheffler (1974), a análise do uso de certos termos associados a algumas doutrinas 

educacionais também poderá passar por uma avaliação de ordem ético-política. Supõe-se, 

pelo que foi estudado, que as idéias de Rousseau e Durkheim possam ser vistas, ao menos no 

início da discussão proposta, como características das disputas programáticas em torno dos 

objetivos nacionais de formação escolar, expressos em alguns dos documentos escolhidos. 

Para Rousseau, por exemplo, não faria sentido associar formação, desenvolvimento, 

cidadania e trabalho, como faz alguns documentos. Desenvolvimento, segundo ele, faria parte 

de uma forma de educação capaz de suprir as condições necessárias à sobrevivência e auto-

proteção, mas diferente de algo que tenha como objetivo formar, ainda mais para a cidadania 

e para o mundo do trabalho. “Forçado a combater a natureza ou as instituições sociais, é 

preciso optar entre fazer um homem ou um cidadão, pois não se podem fazer as duas coisas 

ao mesmo tempo” (ROUSSEAU, 2004, p. 12). 

Para Rousseau, haveria três dimensões educacionais: do Homem, das coisas e da 

natureza. De forma geral, a crítica que conduz recai principalmente sobre a educação dos 

Homens, cuja finalidade seria a de formar o cidadão e, assim, remetê-lo aos outros e não, 

como seria desejável na educação da natureza, remetê-lo a si mesmo. A educação dos 

Homens teria a preocupação de atender às necessidades sociais gerais e muito pouco 

compromisso com a busca de satisfação e felicidade para a vida futura do estudante. Chega 



 

21 

mesmo a criticar a ação conformadora da instituição escolar, acusando-a, em certos 

momentos, de restringir o desenvolvimento, freando os caminhos da natureza humana. 

A educação da natureza que defende Rousseau, se oporá à dos Homens por objetivar 

como resultado a plenitude de possibilidades e a flexibilidade para adequar-se às mudanças 

constantes do mundo social. A do Homem, por sua vez, trataria de desnaturá-lo e de “retirar-

lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa”. Esta desnaturação teria como efeito a 

dissolução do eu em um coletivo, de forma a que “cada particular já não se [julgasse] como 

tal” e, assim, não tivesse espaço para uma identidade individual, mas apenas para uma 

coletiva. 

Tudo se passaria como se a ação socializadora fracionasse o “particular” de forma a 

que não pudesse mais se ver como outra coisa que não uma peça do todo social. Na educação 

da natureza, todos os Homens seriam iguais, pois a todos estaria dada a condição humana. 

“[...] Quem quer que seja bem educado para tal condição não [poderá] preencher mal as outras 

relacionadas a ela [...]”, incluindo-se aí as posições sociais e ofícios (ROUSSEAU, 2004, p. 

15). 

Ao sair de minhas mãos, concordo que não será nem magistrado, nem 
soldado [...]; será Homem [...], tudo que um Homem deve ser, ele será capaz 
de ser, se preciso, tão bem quanto qualquer outro [...] (ROUSSEAU, 2004, p. 
15). 

Em Durkheim, por sua vez, embora haja referência à importância da educação para o 

transcurso da vida, do viver, a ênfase recai sobre o contexto social, sobre a educação como 

produtora de alinhamento às exigências sociais (a seus requisitos de conhecimento) e cuja 

função pode ser entendida como socializadora. O autor destaca, como Rousseau, a 

necessidade de educação, sua função iniciática e de sobrevivência, contudo, as semelhanças 

param por aí. Formar para Durkheim seria a mais importante finalidade da educação. 

A finalidade de formar o indivíduo social a qual defende inclui tanto o objetivo de 

formar o cidadão, quanto o de formar o trabalhador. Segundo ele, “não há nada na 

constituição humana primitiva que predisponha [o Homem] a se tornar um ser social”. Esta 

tarefa, que é da educação em sua visão, constitui-se justamente no “[...] meio pelo qual ela [a 

sociedade] prepara, no íntimo das crianças, as condições essenciais da sua própria existência”. 

A educação não é concebida, então, a partir de seus efeitos sobre as necessidades dos 

indivíduos, mas a partir de reclames sociais que podem atender em maior ou menor grau a 

seus interesses pessoais. Para ele não haveria necessidades nas crianças pelas quais orientar a 
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educação. “[Mesmo] quando as qualidades pareçam à primeira vista espontaneamente 

desejadas pelos indivíduos, refletem já as exigências do meio social que as prescreve como 

necessárias” (DURKHEIM, 1952, p. 35). 

Para o autor, como componente da vida humana, a vida em sociedade é composta por 

regras e hierarquias que, sem um processo prévio de preparação (feito pela educação), 

ninguém naturalmente se submeteria “à autoridade política, à disciplina moral ou à devoção e 

sacrifício”. Dessa forma, em sua concepção sobre a educação, conformar o indivíduo à 

sociedade é uma tarefa importante e premente, já que a vida do ser humano não é feita em 

isolamento, mas em grupos, em coletividades. Nada se encontra na constituição natural do 

Homem, segundo ele, que o predisponha às “múltiplas aptidões que a vida social supõe” 

(DURKHEIM, 1952, p. 33). 

Torna-se conveniente aqui realizar uma pausa, já que o objetivo no momento não é 

tensionar de forma radical os dois conceitos de educação abordados. Seria viável e até 

interessante fazê-lo, contudo, como exemplos que representam, o que foi apresentado parece 

bastar por hora. Como o objetivo aqui é a discussão dos termos relativos à formação para 

desenvolvimento, trabalho e cidadania, deve-se retomar esse caminho. Em ambas as 

concepções, a necessidade de educação, as finalidades e as formas da ação educativa parecem 

diametralmente opostas. 

O desenvolvimento, para um, deve atender às tendências naturais; para o outro, frear 

tais tendências, corrigi-las e deslocá-las para finalidades mais nobres e importantes 

socialmente. Para um, cidadania e trabalho representam facetas necessárias à vida, mas não 

empreendimentos que devam ter ênfase na educação. Como conseqüências da vida, participar 

e trabalhar não podem ser objetivos, mas o desenvolvimento do Homem enquanto 

individualidade. Centrar esforços educacionais nos aspectos sociais representa desumanização 

e alheamento. Já para o outro não haveria outro caminho para a educação que não o da 

socialização. Não a realizar equivaleria a abandonar todos as suas próprias tendências 

instintivas, que não incluiriam o domínio sobre a complexidade da vida social, seus códigos 

de comunicação, de relacionamento e os aspectos técnicos requeridos. 

Como pode ser observado nos exemplos acima, atribuir importância à educação não 

significa, de forma alguma, concordar com quais devem ser seus rumos práticos e objetivos 

finais. Embora a compreensão do papel da educação brasileira nos discursos possa ser 

entendida como próxima das considerações de Durkheim, pois há pretensões sociais mais 

amplas embutidas em seus objetivos, há também outros elementos, como a busca pela 
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participação social ativa, que se deslocam da mera conformação socializadora para buscar a 

mudança social e a ampliação das condições de sobrevivência. 

Se em Durkheim pode-se compreender a função socializadora da educação como 

supostamente produtora de coesão social, nas propostas nacionais, parece haver a exigência 

de que não haja uma conformação tal que se engessem caminhos de mudança, mesmo porque 

estes têm sido, durante grande parte do século XX, grandes reclames sociais. 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais; § 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao 
mundo do trabalho e à prática social (BRASIL, 1996, artigo 1o). 

Para a principal lei da educação nacional, a educação não é apenas um 

empreendimento do Estado e da família, mas algo que perpassa diversas outras instituições 

sociais. É a formação geral das pessoas, segundo determinados parâmetros, cujas 

responsabilidades compartilhadas por toda a sociedade não deveriam permitir confusões de 

papéis. À escola cabe, segundo a lei, a educação escolar em suas diversas modalidades. 

A vinculação ao mundo do trabalho (vista no excerto) parece ligar-se à busca por 

uma formação capaz de preparar as pessoas para a modificação nas formas produtivas, como 

poderá ser visto mais à frente em outros documentos e autores, enquanto a prática social 

parece ser vista como elemento importante para o estabelecimento de um modo de vida 

democrático. Tanto em um quanto em outro caso, não parece estar em questão a ligação entre 

formação de individualidades, atendimento de necessidades pessoais, de conhecimentos e 

aprimoramento de capacidades (ou talentos). Se tal ligação ocorre nos discursos, o foco não 

parece ser a pessoa, mas a sociedade. 

 

1.1.1 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FORMAÇÃO E O MUNDO DO TRABALHO 

Mello, autora de inegável contribuição para a sistematização dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN)10, publicados na segunda metade da década de 90 do século 

                                                 
10 Seus textos (inclusive o que aparece citado no parágrafo ao qual esta nota de rodapé se refere) 
aparecem na bibliografia dos PCN como fundamentação teórica para as propostas educacionais 
realizadas. Os PCN começaram a ser publicados em 1997. 
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XX, apontava, na primeira metade desta década, a necessidade de afinação entre as propostas 

educacionais e os caminhos de desenvolvimento sócio-econômico. 

[...] a educação é convocada, talvez prioritariamente, para expressar uma 
nova relação entre desenvolvimento e democracia, como um dos fatores que 
podem contribuir para associar o crescimento econômico à melhoria da 
qualidade de vida e à consolidação dos valores democráticos (MELLO, 
1994, p. 30). 

A associação entre educação e desenvolvimento sócio-econômico não parece 

descabida, se levada em consideração uma parte importante da história dos investimentos em 

educação realizados pela Coréia do Sul. No excerto extraído do artigo da Revista Veja, de 16 

de fevereiro de 2005, intitulado “sete lições da Coréia para o Brasil, o que o país pode 

aprender com o bem-sucedido modelo de educação implantado na Coréia do Sul”, pode-se 

refletir sobre a atualidade das considerações destacadas. 

A Coréia do Sul e o Brasil já foram países bastante parecidos. Em 1960, 
eram típicas nações do mundo subdesenvolvido, atoladas em índices sócio-
econômicos calamitosos e com taxas de analfabetismo que beiravam os 35%. 
Na época, a renda per capita coreana equivalia à do Sudão: patinava em 
torno de 900 dólares por ano. Nesse aspecto, o Brasil levava alguma 
vantagem – sua renda per capita era o dobro da coreana. A Coréia amargava 
ainda o trauma de uma guerra civil que deixou 1 milhão de mortos e a 
economia em ruínas. Hoje, passados quarenta anos, um abismo separa as 
duas nações. A Coréia exibe uma economia fervilhante, capaz de triplicar de 
tamanho a cada década. Sua renda per capita cresceu dezenove vezes desde 
os anos 60, e a sociedade atingiu um patamar de bem-estar invejável. Os 
coreanos praticamente erradicaram o analfabetismo e colocaram 82% dos 
jovens na universidade. Já o Brasil mantém 13% de sua população na 
escuridão do analfabetismo e tem apenas 18% dos estudantes na faculdade. 
Sua renda per capita é hoje menos da metade da coreana. Em suma, o Brasil 
ficou para trás e a Coréia largou em disparada. Por que isso aconteceu? 
Porque a Coréia apostou no investimento ininterrupto e maciço na educação 
– e nós não. Enquanto os asiáticos despejavam dinheiro nas escolas públicas 
de ensino fundamental e médio, sistemática e obstinadamente, o Brasil 
preferia canalizar seus minguados recursos para a universidade e inventar 
projetos mirabolantes que viravam fumaça a cada troca de governo. Ou seja, 
gastava munição atirando para todos os lados sem acertar alvo nenhum. 
Desnecessário dizer quem estava certo (WEINBERG, 2005).  

É claro que creditar toda a prosperidade coreana aos investimentos educacionais 

realizados pode ser exagerado. Houve diversos outros fatores de ordem geopolítica em jogo, 

contudo, isso não parece desmerecer os esforços empreendidos e sua participação no produto 

final. A comparação entre os esforços nacionais e coreanos tem sido comum entre os 

comentadores de educação de diversas áreas. Em 1997, foi publicado pelo IPEA (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada) um quadro comparativo projetivo dos resultados dos 

investimentos brasileiros e coreanos em educação (BARROS; MENDONÇA, 1997, p. 04). 
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Embora seja uma leitura basicamente para economistas (o que faz capciosa a apresentação de 

seus números e projeções aqui), pelo fato de relacionar Brasil, Coréia, educação e efeitos 

futuros sobre o desenvolvimento sócio-econômico, pode ser significativa para a discussão em 

andamento, na medida em que traz fundamentos para as considerações de Mello e para as 

afirmações encontradas na reportagem citada. 

Uma das grandes dificuldades em se avaliarem os impactos de investimentos 
em educação advém do fato de que estes não apenas influenciam as 
condições de vida daqueles que se educam (efeitos privados da educação), 
mas, também, geram uma série de externalidades sobre o bem-estar daqueles 
que os rodeiam. Do ponto de vista privado, a educação tende a elevar os 
salários via aumentos de produtividade, a aumentar a expectativa de vida 
com a eficiência com que os recursos familiares existentes são utilizados, e a 
reduzir o tamanho da família, com o declínio no número de filhos e aumento 
na qualidade de vida destes reduzindo, portanto, o grau de pobreza futuro. 
No entanto, acreditamos que as externalidades geradas pela educação 
podem, em geral, superar em grande medida os seus efeitos privados. A 
magnitude dos efeitos externos da educação é, contudo, bem pouco 
conhecida e difícil de estimar (BARROS; MENDONÇA, 1997, p. 01). 

O que parece estar em jogo em Mello bem como nos dois exemplos recém-citados é 

a concepção de que a educação escolar pode prestar-se a desenvolver habilidades e 

capacidades que são compatíveis com as exigências de desenvolvimento e modernização de 

uma sociedade, de uma nação. 

Os países industrializados mais adiantados deslocam [...] as prioridades de 
investimento [...] para a formação de habilidades cognitivas e competências 
sociais da população. Esse deslocamento faz com que a educação escolar 
adquira centralidade nas pautas governamentais e na agenda dos debates que 
buscam caminhos para uma reestruturação competitiva da economia, com 
equidade social (MELLO, 1994, p. 33). 

Do ponto de vista econômico há, então, estimativas capazes de definir o grau de 

retorno social e pessoal em relação aos investimentos realizados em educação e, do ponto de 

vista histórico, há precedentes que corroboram para o entendimento de que quanto mais 

educado um povo, quanto mais escolaridade este obtiver, mais desenvolvimento social 

conseguirá (o que parece ser o caso da reportagem sobre a Coréia do Sul). Enfim, a educação 

nacional, a partir de um ponto de vista que pode ser qualificado como utilitarista, ganha em 

Mello (1994, p. 33) o dever de “responder à necessidade de um novo perfil de qualificação da 

mão-de-obra, [em que] inteligência e conhecimento são fundamentais”. 

A despeito de se poder discordar da importância desse ponto de vista, de sua 

relevância geral para o país, aos que concordam, poder-se-ia indagar sobre em que a educação 

escolar ajudaria a formar trabalhadores, se os requisitos para o trabalho não são 
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generalizáveis, isto é, se não podem ser abordados a partir de um número limitado de atributos 

sobre os quais a educação escolar pudesse despender esforços formacionais. A educação de 

cunho profissionalizante já existe há muito tempo, incluindo o ensino técnico e o ensino 

superior, todavia não parece ser esta a abordagem em questão. Não se trata de converter 

escolas comuns em profissionalizantes e profissionalizar todos os estudantes em uma ou 

várias profissões, mas eleger um certo número de habilidades cognitivas e competências 

sociais gerais necessárias ao mundo do trabalho e direcionar as escolas no sentido de buscar 

desenvolvê-las. Resta saber quais seriam elas. 

É certo que cada vez menos há espaço no mercado de trabalho para analfabetos, o 

que exige a importante tarefa escolar de alfabetizar a população. A lógica formal e as regras 

de cálculo são também elementos importantes na maioria das ocupações profissionais, 

entretanto, seria por demais absurdo pensar que, se a escola se limitasse a cumprir suas 

atribuições em relação a estas habilidades cognitivas, produziria algo que se pudesse 

qualificar plenamente como formação e, ao mesmo tempo, como suficiente para o 

desempenho profissional, qualquer que fosse ele. 

A experiência coreana, diferente da brasileira, parece ter sido marcada por dois 

empreendimentos de base bem definidos e que, no fundo, completaram-se mutuamente: o 

investimento maciço no ensino básico e em desenvolvimento tecnológico.  

O resultado do investimento coreano nas escolas públicas é visível. Todas as 
salas de aula são equipadas com um telão de plasma onde os professores 
projetam suas aulas, os laboratórios de computação têm máquinas de última 
geração ligadas à internet e as bibliotecas, de tão completas, atraem famílias 
inteiras nos fins de semana. "Não posso me queixar de falta de dinheiro", diz 
Cho Soo-Bock, diretor da escola Shindong, orgulhoso do investimento 
recente em uma piscina de dimensões olímpicas e em um laboratório de 
informática que substituirá o atual, já bastante moderno (WEINBERG, 
2005). 

Mesmo que tenham sido destacados na reportagem os investimentos financeiros 

realizados, apresentando-os, muitas vezes, de forma a ironizar os empreendimentos nacionais 

em matéria de salários, valorização profissional do educador e recursos didáticos, o que 

parece destacar-se é o investimento na formação tecnológica. 

Para movimentar as novas atividades econômicas, além de investir firme na 
educação básica, o governo atraiu para escolas técnicas hordas de coreanos 
pouco preparados, com a promessa de liberá-los do serviço militar 
obrigatório e lhes arranjar bons empregos. De outro lado, criou institutos de 
ensino superior voltados para ciência e tecnologia, que passaram a produzir 
pesquisa de ponta e patentes. "Investir em capital humano gerou 
produtividade e riqueza para a Coréia", diz o economista americano Jim 
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Rohwer em seu livro Asia Rising (O Surgimento da Ásia). Produzir 
tecnologia e colocar-se à frente do Japão, país que dominou a Coréia entre 
1910 e 1945, é outra das obsessões nacionais – e os coreanos vêm 
canalizando recursos para formar tropas de engenheiros aptos a dar conta 
desse objetivo. Trinta por cento dos jovens que concluem a universidade 
saem graduados em engenharia. Ao assistir a uma aula típica do jardim-de-
infância Ewha, em Seul, entende-se como se forja o encantamento que a 
tecnologia exerce sobre os coreanos: uma das atividades das crianças de 5 
anos é tirar fotos com máquinas digitais e montar uma história manipulando 
as imagens no computador, tarefa que elas já realizam com destreza. Uma 
incursão nos laboratórios do Kaist, instituto de ensino superior especializado 
em tecnologia, também joga luz nas dimensões dessa mania high-tech. 
Embrulhado em roupas que lhe dão a aparência de um astronauta (o 
uniforme no laboratório de semicondutores), o estudante de mestrado 
Sunghyun Go, 23 anos, conta que, nos raros intervalos do trabalho, sua 
diversão e a dos colegas é resolver equações matemáticas (WEINBERG, 
2005). 

Faria sentido, então, denominar o conjunto de esforços coreanos como formação? 

Embora se busque uma resposta, não se constitui em uma tarefa simples abordar o termo 

formação em todas as suas dimensões possíveis. São muitos os seus usos e interpretações, 

mais ainda as formas de empreendê-la. Formação é, em sentido comum, a ação de formar, de 

dar forma. Em educação é, em grande parte das vezes, seu resultado mais aguardado, como 

apareceu em Durkheim. É algo que pode ser entendido como a constituição de um caráter, de 

uma mentalidade e de um conjunto de conhecimentos profissionais (AURÉLIO, 1999), ou 

como a criação, no sentido do resultado dos cuidados de um adulto para com uma criança 

(HOUAISS; VILLAR, 2004). Qualquer que seja a definição escolhida, não parece poder ser 

utilizada como critério de valor positivo em qualquer caso. Isso equivale a dizer que, se houve 

formação, esta não implica em um resultado positivo por si só. 

É comum ouvir em escolas comentários do tipo: esse aluno tem uma formação ruim; 

tais dúvidas são evidências de uma formação prejudicada. Ter formação não significa que se 

tenha formado um bom caráter, uma boa mentalidade ou um bom profissional, muito menos 

que a criação tenha sido bem feita, que o “resultado final” (se couber a expressão) tenha a 

forma esperada e que aquela conseguida tenha valor reconhecido. Dizer que há uma forma 

reconhecida, entretanto, não esclarece também sobre como se chegou a ela. 

Em que consiste, então, formação pela via da educação escolar? Se para Lefort 

(1999), um projeto de educação reflete preferências de formação baseadas em visões sobre o 

Homem e a sociedade, no caso de Rousseau, a ênfase recaiu no Homem e em Durkheim sobre 

a sociedade. É certo que tanto em um quanto em outro, as concepções de Homem e de 
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sociedade estão presentes, contudo os caminhos que parecem levar de uma para outra, e vice-

versa, são bastante distintos, rivais, por assim dizer. 

Se se deseja formar o Homem-cidadão, isso não se constituirá em enformá-lo, como 

se faz com um bolo em fase de preparo, mas em dar-lhe referências sobre as quais poderá 

escolher crescer. Seria a noção de formar pela cultura e suas múltiplas determinações; de 

produzir identidade com a cidade e suas diversas tradições; de produzir sujeitos a partir disso, 

não assujeitados. Lefort (1999, p. 218-19) denuncia a existência, na atualidade, de uma 

ruptura com esse modo humanista de conceber a formação e a educação, ressaltando que 

ambos os modelos preponderantes, utilitaristas e emancipatórios, propõem um corte com a 

tradição, ou melhor dizendo, com a noção de cultura geral. Em uma dessas correntes, as 

“exigências da vida econômica” e, muitas vezes, as necessidades de autoridades instituídas, 

serão reclames aos quais a formação deverá atenção; na outra, embora apareça também uma 

busca pela atualidade, as exigências naturais e as necessidades pessoais terão maior relevo. 

Em ambas, segundo o autor, a cultura seria “da ordem do supérfluo” tornar-se-ia, de certa 

maneira, desatualizada, coisa do passado, num cenário de privilégio do presente. 

Embora o exemplo coreano tenha sido utilizado mais para fins ilustrativos do que 

propriamente analíticos (pois fazê-lo a partir de um único artigo seria por demais 

inadequado), cabem alguns comentários e especulações úteis ao encaminhamento das 

discussões em relação ao contexto nacional. Se a opção coreana é a de que a educação forme 

sujeitos, os sujeitos formados não se pareceram a Homens livres. A idolatria tecnológica e o 

entretenimento com exercícios escolares, embora funcionem no artigo como exemplos quase 

anedóticos, pareceram-se também a evidências de uma ênfase exagerada nas expectativas 

sociais e a um estreitamento perigoso dos horizontes de formação das pessoas. A ênfase em 

determinados aspectos técnicos e culturais, em detrimento de uma formação geral envolvendo 

outros ligados à ética, à estética, à política e assim sucessivamente, embora tenha permitido 

prosperidade econômica (no caso da Coréia), pouco parece ter feito pelos horizontes da 

formação humana e pela constituição de sujeitos. “[O] conhecimento como tal não pode se 

isolar da formação do Sujeito, e [...] o próprio conhecimento, como acesso à cultura, possui 

dimensão ética, dimensão política, dimensão estética” (LEFORT, 1999, p. 219). 

Na LDBEN, as decisões acerca da formação voltada para o mundo do trabalho e para 

a prática social devem ser entendidas como decisões sociais e não do indivíduo, o que faz 

pensar em um modelo de formação que visa atender às expectativas sociais pela via da 

educação. Entretanto, não se pode negar que tais decisões possam vir a ser interessantes ao 
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indivíduo, algumas vezes até vistas como emancipadoras, em certo sentido específico, se 

vierem a atendê-lo economicamente (como parece ter sido o caso na reportagem sobre a 

Coréia). Se tomar parte no mundo do trabalho e no circuito político pode representar 

perspectivas emancipadoras, tal possibilidade, se for realmente o caso de considerá-la assim, 

não terá referência na plenitude da natureza humana (como visto em Rousseau), mas no 

trânsito social, na vida das cidades. Não haverá, dessa forma, como a educação escolar 

nacional afastar-se de modelos diretivos de formação, nem da eleição de prioridades, do 

estabelecimento de caminhos e da seleção dos conteúdos da cultura mais relevantes. Não o 

fazer seria negligenciar os próprios compromissos com a formação. Se a forma pretendida é a 

do sujeito, comprometido e apto a lidar com a complexidade e com as mudanças, isso não 

implicará, necessariamente, que a formação se torne assujeitamento, aniquilamento de 

pessoalidades e fonte de desestímulo ao pensar por si próprio. 

Um outro ponto ainda pode ser destacado com relação à analogia Brasil-Coréia. A 

despeito de não faltarem críticas à opção coreana e a seu produto formacional final, um 

aspecto deve, com mérito, ser ressaltado: há foco, objetivos e determinação para torná-los 

realizações. À experiência brasileira, no entanto, parecem faltar foco e canalização de 

esforços. Não se quer com isso dizer que os discursos oficiais sobre a educação nacional 

sejam omissos em matéria de objetivos, pois de fato não são. Contudo, eleger simplesmente 

como palavra de ordem a idéia de que se devam oferecer aos estudantes os recursos 

necessários à inserção no mundo do trabalho, não faz com que estes se configurem ou se 

materializem automaticamente. Há, pois, que se precisar com mais clareza, em termos até 

mesmo vocacionais, quais devem ser os caminhos do desenvolvimento nacional a serem 

perseguidos e, com isso, os requisitos culturais a serem trabalhados pela escola. Seriam os 

investimentos na formação tecnológica? 

Em alguns dos documentos em discussão puderam-se observar, nas entrelinhas, 

propostas de adesão à fórmula coreana como caminho de efetivação de uma ligação mais 

clara entre educação escolar e trabalho. No artigo 214 da Constituição Federal, por exemplo, 

aparece como objetivo a “[...] promoção humanística, científica e tecnológica do país” 

(BRASIL, 1988). Se a promoção científica e a promoção tecnológica podem ser conciliadas 

do ponto de vista das doutrinas educacionais, dando respaldo ao que se está discutindo, a 

promoção humanística parece destoar nesse aspecto. Dessa forma, pode-se indagar sobre o 

seu uso programático, sobre a sua função no discurso, não como remetida às escolas 



 

30 

humanistas clássicas ou contemporâneas, mas, talvez, como contraponto necessário ou 

precaução em relação aos perigos sobre os quais se levantou a questão linhas atrás. 

Na Declaração de Jomtien, por sua vez, a formulação anterior adquiriu menos 

visibilidade ou, simplesmente, não foi detectada: “[...] uma educação básica adequada é 

fundamental para fortalecer os níveis superiores de educação e de ensino, a formação 

científica e tecnológica e, por conseguinte, para alcançar um desenvolvimento autônomo; 

[...]” (UNICEF, 2006). Entende-se a idéia de autonomia apresentada no fragmento como 

representando a condição necessária para que uma nação alcance patamares adequados de 

desenvolvimento, tornando-se capaz de escolher, de acordo com as suas necessidades 

internas, os rumos que deseja seguir. 

Nas Adaptações Curriculares, a formulação encontrada foi a seguinte: “vivemos em 

uma era marcada pela competição e pela excelência, em que progressos científicos e avanços 

tecnológicos definem exigências novas para os jovens que ingressarão no mundo do trabalho” 

(BRASIL, 1998, p. 06). 

A reestruturação competitiva nacional pela via da educação escolar, embora seja 

possível, carece ainda da descoberta do que se poderia denominar “uma vocação brasileira”. 

Parece um tanto reducionista a idéia de que os requisitos relativos ao ingresso no mundo do 

trabalho sejam apenas de base tecnológica e que o investimento nessa direção possa produzir 

os efeitos sociais desejados. São tantas as mudanças que ocorreram no cenário sócio-político-

econômico nacional e internacional nas últimas três ou quatro décadas (algumas de ordem 

ideológica), que não seria absurdo questionar se a tecnologia seria um campo carente ou 

prioritário. A notória defasagem nacional em termos de disponibilidade de recursos 

tecnológicos em alguns campos, entre eles o educacional, não parece ser suficiente como 

justificativa. As altas taxas de desemprego e a redução dos postos de trabalho (que gozam 

também de grande notoriedade) são intervenientes negativos de base que levam a crer que, 

mesmo que haja uma ampla expansão do acesso à tecnologia, pouco se fará pelo acesso 

maciço ao trabalho. Isso não quer dizer, entretanto, que se esteja propondo a abolição do 

ensino de informática nas escolas, que se deva preferir a lousa ao projetor (data show), que 

programas pedagógicos ou artísticos de computador possam prejudicar a formação do 

estudante em algum sentido, ou que um país não deva optar pela indústria micro-eletrônica 

como atividade econômica. Argumenta-se aqui sobre a possibilidade de abordar outras 

possibilidades e outros focos. 
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A posição defendida é a de que o desânimo dos jovens em relação à participação na 

vida social, na vida pública, seqüela talvez dos mais de 30 anos do regime militar, possa se 

constituir em um foco interessante para uma intervenção educacional modificadora da 

realidade atual, sem desviar a atenção das necessidades de inserção no mundo do trabalho e 

do desenvolvimento social. Tão importante quanto a formação tecnológica e potencialmente 

tão capaz de produzir desenvolvimento social parece ser o que já foi chamado de 

desenvolvimento de “competências sociais”, mas que também pode ser entendido como 

participação social ou, somente, cidadania. 

1.1.2 CIDADANIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INCLUSÃO 

Chamar a atenção para a formação escolar voltada para o desenvolvimento de 

cidadania, como faz grande parte dos documentos em estudo, talvez seja mais compatível com 

as carências nacionais históricas em relação à educação escolar do que preparar de forma tão 

vaga os estudantes para o ingresso no mundo do trabalho. Parece haver nos documentos uma 

tendência à leitura conjugada das idéias de educação voltada para o trabalho e para a 

cidadania. Dessa forma, o entendimento de que a condição de cidadão depende de emprego 

(no sentido de uma ocupação profissional) parece evidente. É claro que isso não é 

propriamente falso, mas também nem tão verdadeiro assim. A cidadania é uma condição de 

direito, tal e qual a educação escolar que lhe pode promover, entretanto, para isso, não deve 

depender unicamente de tendências de mercado, mas de decisões das sociedades, de suas 

prioridades e necessidades concretas. 

Na Grécia antiga, quando foi sacramentada e revestida de valores elevados, a 

cidadania para ser plena deveria atender a um certo número de condições específicas, o que, 

de maneira geral, ainda vale. Não havia, como hoje, uma identidade entre população e 

cidadãos, muito menos uma preocupação inclusiva. Eram cidadãos os homens livres e 

ficavam excluídas desse circuito crianças, mulheres, estrangeiros e escravos. Ser cidadão 

implicava uma participação ativa na ágora, debatendo, sugerindo e votando as questões de 

ordem pública e de interesse comunitário (RIBEIRO, 2002, p. 11-12). Na França 

revolucionária do século XVIII, observou-se outro referente útil. Trata-se da declaração dos 

direitos do homem e do cidadão por meio da qual ficaram expressos os ideais de que se 

servem formalmente hoje os discursos educacionais brasileiros: liberdade, igualdade e 
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fraternidade. A liberdade, a proteção à propriedade e o direito à prosperidade ocupam 

majoritariamente o texto, no entanto aquilo que mais interessa aqui foi encontrado no artigo 

primeiro: “os homens nascem e são livres e iguais em direitos; as distinções sociais só podem 

fundamentar-se na utilidade comum” (FERREIRA FILHO, 1978). 

A concepção de educação que parece vigorar hoje em dia é aquela que, quando 

aborda cidadania, refere-se à cidadania ativa, ou seja, a uma compreensão que ultrapassa o 

entendimento de que o povo de uma nação é constituído por cidadãos, para focalizar ou 

instituir “o cidadão como portador de direitos e deveres, mas essencialmente participante da 

esfera pública e criador de novos direitos para abrir espaços de participação”. Dessa forma, a 

partir da definição apresentada por Soares (2004, p. 46), a discussão pode se abrir à relação 

entre a educação e o fomento à participação social ativa na manutenção e/ou modificação do 

rol de direitos e deveres já definidos socialmente. Deve-se então diferenciar aqueles ligados à 

cidadania dos ligados aos direitos humanos. Cidadania e direitos da cidadania dizem respeito 

a uma determinada ordem jurídico-política de um Estado, no qual uma Constituição 

estabelece os controles sobre os poderes constituídos e define quem é cidadão, que direitos e 

deveres ele terá em razão 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. 

Do ponto de vista legal, o conteúdo dos direitos do cidadão e a própria idéia de cidadania não 

são universais, visto que eles integram uma específica ordem jurídica (SOARES, 2004, p. 51). 

Se definir quem é cidadão e de que direitos dispõe é matéria de escolha social 

arbitrária, se isso depende de decisões de Estado e dos tempos e ideologias em jogo, o mesmo 

não ocorre com os direitos humanos. Embora seja matéria de escolha arbitrária, não está ao 

alcance do Estado dispor ou vetar sua legitimidade. Afirma a autora: “os direitos humanos são 

universais e naturais; o que é considerado um direito humano no Brasil também deverá sê-lo 

[...] em qualquer país do mundo [...]. Por isso, são chamados de direitos naturais, porque 

dizem respeito à dignidade da natureza humana” (SOARES, 2004, p. 52).  

Trata-se, sem dúvida, de uma grande conquista da humanidade ter chegado a 
algumas conclusões sobre a dignidade e a universalidade do ser humano e 
sobre o conjunto de direitos a ele associados. Essa conquista moral se 
concretiza, atualmente, em exemplos eloqüentes, pelo menos nos países que 
se afirmam democráticos (SOARES, 2004, p. 52-53). 

Pôde-se observar nas considerações da autora a concepção de que a educação deva 

fomentar valores ligados a direitos de duas ordens: os ligados à cidadania e, por isso, ligados 

também a processos históricos e políticos específicos (cujos princípios norteadores dependem 
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das pessoas e grupos participantes das sociedades em questão); e os ligados à história das 

garantias necessárias à dignidade humana, positivada na declaração dos direitos humanos. Há 

na perspectiva da autora a consideração de que não há como cultivar cidadania e direitos 

humanos sem que haja um processo educacional subjacente. Embora exista a consideração 

sobre a educação escolar como direito, a consciência da cidadania e dos direitos fundamentais 

depende de sua ação prática, de sua universalidade, de que atinjam a todos indistintamente. 

Educação escolar, dessa forma, seria, entre outras, também uma questão de dignidade 

humana, tanto quanto de cidadania. Isso parece dizer muito aos discursos sobre educação 

inclusiva que tratam dos direitos das pessoas deficientes. 

Este é um dos desafios [...]: conscientizar a sociedade de que as limitações 
impostas pelas múltiplas manifestações de deficiências não devem ser 
confundidas com impedimentos. Estes têm origem na própria sociedade em 
suas normas e nos estereótipos que cria, prejudicando o desenvolvimento 
individual que depende das interações com os outros, do viver com, sendo 
como cada um de nós é ou está (CARVALHO, R.E., 2000, p. 24). 

A presença de crivos e impedimentos sociais ligados à educação parece ser 

responsabilizada pela produção de danos importantes à condição de desenvolvimento das 

pessoas deficientes. Não que esteja na pauta de discussões o argumento de que a condição de 

deficiente seja meramente normativa, que não existam em jogo limitações de ordem bio-

psicológica em sua condição. O que parece estar em jogo na discussão é a concepção de que, 

além dos aspectos desfavoráveis que compõem a constituição bio-psicológica de algumas 

pessoas deficientes, outros de natureza normativa criam barreiras à convivência social e ao 

acesso à cultura e, por conseguinte, também à condição de sobrevivência com dignidade e à 

possibilidade do exercício da cidadania. 

A definição do que vem a ser deficiência ou não depende da aplicação de gabaritos e 

medidas classificatórias, ou seja, depende de aspectos normativos. Isso significa dizer que a 

condição de deficiente, muitas vezes clara, não pode ser percebida em todos os casos sem o 

auxílio de especialistas e suas ações diagnósticas. Estas ações diagnósticas consistem, por sua 

vez, em aplicar critérios normativos de comparação entre as pessoas, com o objetivo de 

chegar a uma conclusão sobre o que é aceito ou não como manifestação normal ou anormal. 

Embora essa ação pareça óbvia, o ponto a ser destacado não se refere à ação 

normativa, mas aos efeitos sobre o trânsito e participação social dos classificados como 

anormais. No que se refere à educação escolar, as limitações tradicionalmente impostas 

parecem vistas também como impedidoras de desenvolvimento. A despeito de a classificação 

e o diagnóstico se justificarem como possibilidades de melhoria nas condições de atendimento 
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escolar, como possibilidades de compreensão dos problemas em jogo e de intervenções 

favoráveis sobre eles, a ação normativa subjacente parece acabar desviando os rumos comuns 

de escolarização para outros processos especiais e diferenciados, que acabam por gerar, ao 

final, caminhos especiais e diferenciados de apropriação cultural, participação social e 

desenvolvimento de cidadania. 

[...] espera-se que a escola se identifique como um espaço privilegiado de 
formação e de exercício da cidadania, de apropriação e construção de 
conhecimentos e onde se desenvolva uma cultura para a paz... Um espaço 
privilegiado de aprendizagem, de participação, seja para o alunado, seja para 
toda a comunidade (CARVALHO, R.E., 2000, p. 51). 

A cidadania, segundo Rios (2004, p. 125), acontece a partir da “participação eficiente 

e criativa na construção da cultura e da história” e, sendo assim, não depende somente de 

permissão social, mas, principalmente, de meios para empreender a participação ativa que 

pressupõe; meios estes que não podem ser acessíveis sem a devida iniciação na cultura dos 

valores, dos códigos e dos modos de viver e pensar. Dessa forma, fica difícil conceber uma 

educação com foco no exercício da cidadania, cuja ação educativa se desenvolva a partir de 

mecanismos segregatórios. 

A cidadania se caracteriza pelo acesso aos bens [produzidos na sociedade], 
pela possibilidade de livremente participar da configuração que 
cotidianamente se dá a esse país, pelo reconhecimento do direito de dizer a 
sua voz e ser ouvido pelos outros. Logo, ela só tem condições de se efetivar 
num espaço de democracia (RIOS, 2004, p. 126). 

Formar para a cidadania é preparar a criança para a liberdade e responsabilidade que 

tal posição pressupõe. A participação ativa no mundo público do adulto, do dizer e do ser 

escutado, do escolher e decidir, da política, do usufruto e da contribuição com a produção dos 

bens culturais, do possuir, do prosperar tendo direitos, entre eles os de ser igual e diferente ao 

mesmo tempo e de construir para si um senso de “pertença a uma comunidade” (RIOS, 2004, 

p. 126). São estes alguns dos aspectos que perpassam as concepções sobre desenvolvimento e 

cidadania que devem ser ponderados por qualquer noção educacional que as leve em 

consideração, mesmo que se esteja falando numa educação para pessoas deficientes.  

Para Carvalho (2004, p. 86), a formação voltada para a cidadania representa a 

vontade das instituições sociais e dos interesses públicos. Embora da formação voltada para a 

cidadania pareçam “depender a solidificação e a continuidade de um modo de vida ao qual, 

pelo menos discursivamente, [atribui-se] um valor especial”, o modo de vida democrático e 

seu cultivo pela educação escolar não podem prescindir da eleição de elementos da cultura 

que venham a favorecer o debate sobre as questões prioritárias do presente. 
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Parece claro, a esta altura, que qualquer perspectiva de educação inclusiva que 

pretenda dar conta dos problemas ligados às pessoas com deficiências e, ao mesmo tempo, 

não perder de vista a dimensão educacional de suas ações, deva levar em consideração as 

disputas programáticas em torno dos termos a que faz referência (como educação e formação, 

trabalho e cidadania) e suas respectivas utilizações nos discursos que tratam da relação entre 

desenvolvimento social e a educação. Se a perspectiva se configurar como educacional, não 

haverá como fugir das diretrizes que norteiam tal atividade. Embora pareça existir uma 

convergência entre estas, nem sempre são claras suas implicações. 

A noção de desenvolvimento social pela via da educação, entretanto, não pareceu 

misteriosa. Uma nação pode efetivamente prosperar se canalizar esforços para a educação, 

porém a noção de prosperidade em pauta nem sempre terá como base aspectos econômicos. A 

prosperidade a que se quer destacar tem relação com a condição de que as pessoas de uma 

nação possam vir a ser formadas a partir de uma iniciação cultural condizente com as 

aspirações e ideais compartilhados socialmente, mas sem perder de vista, por essa razão, a 

possibilidade de mudanças, de renovação. Pela educação escolar poder-se-á formar o cidadão 

capaz de refletir, de compreender, de criar (quando necessário) e, na pior das hipóteses, capaz 

de discutir sobre os rumos que a nação deve seguir, no caso, não só em relação às políticas de 

emprego e de iniciação no mundo do trabalho, mas também sobre outras prioridades menos 

generalizadas, como por exemplo, as condições de participação social e de desenvolvimento 

das pessoas deficientes. 

1.2 EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUSIVA E DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

A educação escolar que disciplina a LDBEN define-se como ação que deve realizar-

se, preponderantemente, por meio do ensino e buscar formar e desenvolver o educando 

(BRASIL, 1996, artigo 2o). Contudo, mesmo relacionando a isso a formação para a cidadania 

e para o ingresso no mundo do trabalho, ainda não se sabe em que consiste o desenvolvimento 

pessoal proposto, a ser promovido pela educação escolar e em que se relaciona à educação 

especial e inclusiva. 

“Nascemos fracos, precisamos de força; [...] precisamos de assistência [...]. Tudo o 

que não temos ao nascer e de que precisamos quando grandes nos é dado pela educação” 

(ROUSSEAU, 2004, p. 09). A concepção de educação que Rousseau aborda teria sua forma 
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mais plena no desenvolvimento das faculdades humanas, através da experiência sensível e 

com o mundo das coisas e não pelo ensinamento propriamente dito dos conteúdos culturais. 

Tal experimentação do mundo não se conduziria solitariamente, mas em companhia do 

preceptor. Este, por sua vez, não instruiria e nem mediaria, mas acompanharia a 

experimentação quase como coadjuvante. 

Se fosse a definição de Rousseau que estivesse em voga na educação escolar 

brasileira, não haveria porque, por meio da educação, formar pessoas que atendessem às 

expectativas sociais. Para serem atendidas tais expectativas, como foi dito antes (com o 

auxílio de Durkheim), são forjadas nas pessoas, através de processos educativos, as bases que 

sustentam o modo de vida em questão. 

Em Arendt (2005, p. 240), por sua vez, a educação teria a função importante de 

iniciação no mundo público do adulto. Sua perspectiva de travessia da criança para o mundo 

adulto ressalta a necessidade de preparação gradativa, mas sempre no sentido de que a 

aproximação deva se dar em ambiente protegido, em alguma medida à parte do mundo 

público. Sua ênfase em relação à formação parece marcar que tal caminho deva passar antes 

pela apropriação da tradição cultural, para depois, no mundo público, poder renová-lo. A 

questão principal parece ser atribuir responsabilidade à criança sobre o mundo, antes de saber 

(ou ver) o que ele é. “[a] escola não é [...] o mundo e não deve fingir sê-lo; ela é [...] a 

instituição que interpomos entre o domínio privado do lar e o mundo com o fito de fazer com 

que seja possível a transição [...]” (ARENDT, 2005, p. 238). 

O rompimento com o senso comum, dado pela apropriação da tradição, segundo a 

autora, contribuiu para os inúmeros problemas que a levaram a conceber, de seu tempo e 

lugar, a existência de uma crise na educação. Tal rompimento simbolizaria uma espécie de 

negligência em relação à responsabilidade pelo mundo, tal qual ele é, ou está. “[Preparar] uma 

nova geração para um mundo novo”, segundo ela, “só pode significar o desejo de arrancar das 

mãos dos recém chegados sua própria oportunidade face ao novo” (ARENDT, 2005, p. 226).  

O alijamento da cultura pareceu se originar da necessidade de um novo mundo, de 

uma nova sociedade. O alijamento da história desse mundo, no entanto, que pré-existe à 

emergência de um novo, significa (pelo que a autora leva a entender), alijar a criança do único 

mundo que há para ela ser iniciada e onde habitar. Em linhas gerais, segundo o que se pôde 

entender, a educação deveria ter como norte apresentar o mundo, sua história e valores à 

criança. Consistiria em abordar o conhecimento (e as conclusões tiradas através dos tempos) 

que fizeram o mundo tornar-se o que é, ou estar como está. Somente após uma aproximação 
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segura e responsável do mundo apresentado pela educação, de posse da cultura e das tradições 

que lhe foram oferecidas, a criança poderá assumir responsabilidades pelo mundo público e 

ingressar nele como adulto. 

Em sua crítica, a autora opõe-se frontalmente às tendências americanas 

escolanovistas do início do século XX, cuja importância de Dewey não pode ser 

negligenciada. Querer começar um novo mundo pela educação, segundo ela, se assemelha às 

aspirações de regimes tirânicos e ditatoriais, que se utilizariam da educação para a modelagem 

dos indivíduos à imagem e semelhança do tipo de sociedade que querem produzir (ARENDT, 

2005, p. 225). 

[...] parece-me que o conservadorismo, no sentido da conservação, faz parte 
da essência da atividade educacional, cuja tarefa é sempre abrigar e proteger 
alguma coisa – a criança contra o mundo, o mundo contra a criança, o novo 
contra o velho, o velho contra o novo (ARENDT, 2005, p. 242). 

Embora as críticas da autora se tenham projetado sobre os movimentos 

escolanovistas e não sobre a obra de Dewey, faz-se necessário examinar pelo menos um de 

seus textos para que se possa visualizar em que medida tais críticas podem proceder. Em 

relação ao conceito de educação como iniciação, pode-se afirmar que há mais semelhanças do 

que diferenças. 

Entre Dewey (1959) e a autora anterior, a idéia de educação como conservação, por 

exemplo, pode tornar-se um bom eixo para a discussão. O autor não nega o caráter de 

transmissão cultural que a atividade educativa carrega. Pelo contrário, a todo instante do texto 

retoma a questão de que a educação deve prover e transmitir conhecimentos, que a vida social 

demanda saberes complexos e que a família, dada a extensão da obra humana e complexidade 

dos meios de vida da sociedade moderna, não pode mais provê-los sem o auxílio da escola. 

“Sem essa educação formal é impossível a transmissão de todos os recursos e conquistas de 

uma sociedade complexa” (DEWEY, 1959, p. 08). Segundo ele a educação também é 

transmitida, mas isso não implica em que resulte necessariamente em uma perfeita reposição 

da cultura. Na ação educativa, dessa forma, deve haver espaço para que novidades surjam. 

Para isso, é necessário que a ação educativa conte, não só com a atenção e a paciência do 

estudante, mas também com sua atividade. “[O] processo educativo é um contínuo 

reorganizar, reconstruir, transformar” (DEWEY, 1959, p. 53). 

“O critério do valor da educação escolar está na extensão em que suscita o desejo de 

desenvolvimento contínuo e proporciona meios para esse desejo” (DEWEY, 1959, p. 57). 
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Embora Dewey refira-se de forma menos valorativa que Arendt aos conteúdos da cultura, não 

foi detectado nada que pudesse auxiliar a compreender o seu texto como propondo uma cisão 

com a tradição. O que foi observado talvez possa ser compreendido como uma tentativa de 

reduzir a importância dos livros e materiais didáticos em favor de uma maior atividade dos 

estudantes. É fato que seu discurso mostra a vontade de uma mudança social de dentro da 

educação para fora, na sociedade. Contudo, a intenção explícita parece ser abrir a educação 

para a possibilidade de que nela emerja, além do mesmo, também o novo; que o 

conhecimento não seja apenas acessado, mas incorporado, reconstruído e se torne 

significativo o suficiente para alimentar o desejo de saber mais e continuamente; de haver, no 

tópico em discussão, desenvolvimento contínuo. 

Colocar em questão desenvolvimento pessoal, portanto, implica transitar em uma 

interface conceitual atualmente muito importante. Não há clareza sobre o que vem a ser 

desenvolver-se pessoalmente pela educação, como há em relação, por exemplo, ao 

desenvolvimento econômico das sociedades, que se constitui, no mínimo, em prosperar 

financeiramente e produzir riquezas cada vez mais e continuamente. No que se refere a 

desenvolvimento pessoal, as referências encontradas em educação se aproximam e se 

distanciam de tal forma, que não se sabe ao certo qual o produto final pretendido e as formas 

de empreendê-lo. Formar uma pessoa para que constitua uma identidade individual, formá-la 

para o mundo público, para a inclusão em um ambiente social (como sujeito), incluí-la nas 

tradições culturais, formá-la para o mundo ou para que possa agir e transformar, são 

referências que se intercruzam nos discursos e doutrinas educacionais de modo geral, mas que 

não entendem como desenvolvimento pessoal a mesma coisa. Embora essas referências 

apareçam nos discursos em estudo de uma forma arranjada e aparentemente equilibrada, não 

há como entendê-las e discuti-las adequadamente, sem antes separá-las, deslindá-las, como já 

alertou Scheffler (1974). 

No caso específico da educação especial e inclusiva, temas em discussão nessa 

subseção, a expressão “desenvolvimento pessoal” parece ter grande importância, já que no 

que se refere à educação para pessoas deficientes, a condição de deficiente envolve, muitas 

vezes, problemas de desenvolvimento na perspectiva comumente associada à biologia e à 

psicologia. Contudo, não se pretende por agora fechar em torno dessa compreensão uma 

posição sobre a idéia de desenvolvimento pessoal, mas demarcar apenas um ponto de partida 

para a discussão da relação entre educação escolar, especial e inclusiva e seus compromissos 

no que se refere ao desenvolvimento das pessoas. 
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Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 
para educandos portadores de necessidades especiais. [...] Os sistemas de 
ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: [...] 
currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, 
para atender às suas necessidades; [...] professores com especialização 
adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem 
como professores do ensino regular capacitados para a integração desses 
educandos nas classes comuns; [...] educação especial para o trabalho, 
visando a sua efetiva integração na vida em sociedade [...]; [o] Poder Público 
adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos 
educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de 
ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo 
(BRASIL, 1996, artigo 58o-60o).  

Se a educação especial é uma modalidade da educação escolar a ser praticada 

preferencialmente dentro de instituições comuns, deve primar pelos mesmos objetivos de 

desenvolvimento da pessoa, de participação social e inserção no mundo do trabalho, mesmo 

que isso represente, pelo que já foi comentado, problemas adicionais para a prática educativa 

especial, cuja história está marcada por diversas mudanças de enfoque e orientação. De 

maneira geral, entender-se-á inicialmente a educação especial em seu sentido tradicional. Isto 

é, como atendimento voltado para excepcionais que, pelas características pessoais, 

representem algum tipo de limitador para a escolarização comum. As escolas especiais da 

tradição educacional brasileira têm focado suas ações em portadores de distúrbios 

psicológicos, pessoas cujas limitações físicas requerem recursos e espaços diferenciados de 

trabalho, em deficientes, superdotados e outros cuja condição de excepcionalidade nem 

sempre fica tão evidente. As instituições especiais não são poucas, nem tão bem 

caracterizadas quanto a público-alvo e especialidade, embora se identifiquem quase sempre 

com a característica (ou somatória de características) que compõe o quadro individual de 

excepcionalidade. São escolas para cegos, para surdos, para deficientes mentais, para 

prodígios, entre outros rótulos facilmente encontrados em todo lugar. Tais rótulos, entretanto, 

não são frutos de uma ignorância popular, mas resultados da própria evolução histórica desses 

tipos de instituições escolares. Antes de se tornarem instituições de cunho propriamente 

educacional, passaram por diversas mudanças, impulsionadas por descobertas científicas, por 

pesquisas educacionais e mudanças ideológicas. Em relação ao último tipo, destacaram-se na 

pesquisa as noções sobre direitos humanos e sobre cidadania. 

[...] somente quando o “clima social” apresentou as condições favoráveis é 
que determinadas pessoas, homens ou mulheres, leigos ou profissionais, 
portadores de deficiências ou não, despontaram como lideres da sociedade 
em que viviam, para sensibilizar, impulsionar, propor e organizar medidas 
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para o atendimento às pessoas portadoras de deficiências (MAZZOTTA, 
2001, p. 17). 

Atendimento às pessoas excepcionais não se resume à educação especial. Existem 

muitas formas de atendimento, entre eles: o médico, o fonoaudiológico, o psicológico, a 

assistência social, a depender exclusivamente das sugestões de encaminhamentos e dos 

processos diagnósticos em questão. 

[...] cabe alertar que, tanto na literatura educacional quanto em documentos 
técnicos, é freqüente a referência a situações de atendimento a pessoas 
deficientes (crianças e/ou adultos) como sendo educacionais, quando uma 
análise mais cuidadosa revela tratar-se de situações organizadas com outros 
propósitos que não o educacional. [...] Sob o título de Educação de 
Deficientes encontram-se registros de atendimento ou atenção com vários 
sentidos: abrigo, assistência, terapia etc (MAZZOTTA, 2001, p. 15-17). 

Não haverá como negar que em contextos em que o diagnóstico está presente, a 

suposição de uma patologia também pode estar. Se há patologia, há atendimento, tratamento, 

reabilitação, cura (ou não), mas não necessariamente educação escolar. Embora em uma 

escola aberta a todas as pessoas as patologias e mazelas sociais se tornem evidentes, não é na 

escola que podem ser mais bem tratadas. Isso não quer dizer, todavia, que não seja a escola 

aberta a todos um bom lugar para educar qualquer pessoa. Uma área não inviabiliza a outra. O 

fato de haver patologias de várias ordens em jogo não implica em impossibilidades educativas 

generalizadas, da mesma maneira que o trabalho reabilitacional não resultará na resolução de 

dificuldades escolares, a não ser aquelas referentes aos problemas de leitura de quem não 

enxerga bem, de compreensão de quem não ouve, de participação de quem não consegue se 

concentrar, e assim por diante.  

Tal auxílio especializado, embora positivo, não pode oferecer toda a amplitude de 

resultados esperados pela escola, que também são de outras ordens, menos instrumentais. Se a 

reabilitação ajuda a educação, o inverso também pode ser encontrado, muitas vezes até como 

indicação de especialistas ou de serviços sociais. Entretanto, isso não faz com que o âmbito 

curativo (ou corretivo) e o educacional possam ser sintetizados sem prejuízos mútuos. Se um 

hospital pode realizar procedimentos médicos positivos para a audição de alguém e pouco 

pode fazer pela sua capacidade de compreensão da realidade social mais ampla (ou sobre os 

recursos necessários à participação), uma escola também pouco fará pela surdez, a não ser em 

relação à busca de alternativas de ensino que não se apóiem na audição como condição 

essencial para a aprendizagem. 
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 O caráter de especialidade da educação especial não parece residir, então, na 

condição das escolas especiais tratarem melhor determinados tipos de patologias ou de 

características pessoais. São muitas e diversificadas as instituições que têm essa condição, 

para além da escola. A sua vocação parece residir na condição de organizar estruturas, 

recursos e objetivos educativos adequados às pessoas que concretamente estão na escola. 

Talvez por isso é que se tenha optado na LDBEN pela definição mostrada no início 

desta parte da discussão. Entretanto, o que não aparece na definição (a não ser de forma 

resolvida) e que faz falta, é a crítica aos efeitos segregatórios que o atendimento educacional 

especial acabou por gerar, segundo alguns autores. A história da educação especial 

reconstituída por Mazzotta (2001), por exemplo, mostra que entre as instituições especiais e 

as escolas, ao longo dos últimos dois séculos (pelo menos), a relação foi, no máximo, de 

paralelismo. Houve intercâmbios, alguns deles bastante importantes, como foi o caso de 

Maria Montessori, mas nada que pudesse ser caracterizado como desenvolvimento solidário. 

Na prática, até a década de 70 [do século XX], as provisões educacionais 
para portadores de deficiências eram voltadas para crianças e jovens que 
eram, ou impedidos de acessar a escola comum do ensino regular, ou para 
aqueles retirados das classes comuns por não avançarem no processo 
educacional, e a segregação era realizada sob o argumento de que eles 
seriam melhor atendidos em suas necessidades educacionais se fossem 
encaminhados para classes ou escolas especiais. [...] Assim, a educação 
especial foi se constituindo como um sistema paralelo ao sistema 
educacional geral, até que por motivos morais, lógicos, científicos, políticos, 
econômicos e legais, surgiram as bases para as práticas de integração na 
escola regular (MENDES, 2001, p. 03). 

Há ainda o senso comum acerca do atendimento educacional para pessoas especiais 

(excepcionais, deficientes etc) como sendo mais bem realizado em instituições (e contextos) 

especializados. No entanto, na LDBEN tal visão parece superada. Não porque tais pessoas não 

devam ter condições especiais de desenvolvimento escolar, mas porque, de forma geral, se o 

objetivo da educação escolar nacional é formar para que o estudante desenvolva em si os 

recursos necessários ao ingresso no mundo do trabalho e exercício da cidadania, isto, de 

forma alguma, pode realizar-se de maneira apartada ou em abstração ao que foi escolhido para 

todos os demais. 

Essa falta de “estar” nos espaços sociais não é unicamente responsabilidade 
dessas propostas consideradas segregadoras, dado que há uma articulação de 
movimentos segregacionistas inerentes às relações sociais [que Carvalho, 
(R.E., 2000) já apontou], porém, esses trabalhos têm segurado a “bandeira” 
de que é neles que o futuro das pessoas com necessidades especiais pode ser 
desenhado com vistas a integrá-las à sociedade. [...] A crítica do movimento 
integrador é feita também ao trabalho pedagógico desenvolvido pelos 
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contextos educacionais especiais que têm priorizado o “adestramento” à 
elaboração do conhecimento, além do isolamento dele decorrente (SILVA, 
2001, p. 183). 

Parecem estar presentes na LDBEN, portanto, alguns dos elementos que podem 

auxiliar a discussão sobre as noções de desenvolvimento da pessoa em jogo no contexto atual. 

Se em Rousseau o desenvolvimento do Homem ocorre se não forem freados, pela educação, 

os caminhos da natureza humana, essa espécie de “deixar acontecer” não parece ter tanto 

crédito para a educação nacional. A busca por garantir atendimento especializado e interações 

sociais comuns não parece se fundamentar na crença de que a condição de deficiente ou 

excepcional seja irrelevante para o transcurso escolar. Na verdade, embora haja uma diferença 

entre a educação especial anterior e a atual, principalmente no que se refere à preferência 

pelas interações sociais comuns, o atendimento especializado como alternativa parece 

oferecer a possibilidade de amparo e, porque não, de proteção. A vida social, como já foi 

comentado, requer recursos sem os quais viver por si mesmo torna-se comprometido ou 

dificultado. Entre estes recursos, dois têm sido recorrentes nesta pesquisa: conhecimentos e 

espaço para experimentações. Forma-se a pessoa dando-lhe conhecimentos e oportunizando-

lhe também espaço para interagir com eles de forma a elaborá-los internamente. Separar para 

melhor atender e socializar para permitir desenvolvimento, parecem perspectivas concorrentes 

e, ao mesmo tempo, tão presentes que não há como não solicitar esclarecimentos sobre qual o 

modo preferencial de agir para alcançar o que é previsto em lei. 

Talvez, por esse motivo que se tenha observado na Resolução No. 02 (BRASIL, 

2001), a opção mais clara pela educação inclusiva. Embora reafirme a educação especial 

como parte integrante e importante de um sistema geral, não compreende a segregação como 

opção preferencial de atendimento. Em seu artigo 9o, parágrafo 2o, há referência às salas 

especiais, o que poderia ser entendido como educação especial. Entretanto, sua caracterização 

como estrutura escolar de caráter transitório (cuja utilização deva se dar mediante 

justificativas de ordem técnica sobre a necessidade de apoio intenso e contínuo), convida para 

outra forma de compreensão. De qualquer modo, o atendimento especializado não parece ser 

reconhecido como inclusivo nesses casos, já que, quando observados progressos importantes 

em relação ao desenvolvimento do estudante, este deve retornar às classes comuns, para o que 

no texto é denomina como “atendimento inclusivo”. 

A busca por garantir atendimento especial às pessoas com deficiência, entre outras 

que apresentem problemas de aprendizagem ou dificuldades em acompanhar as formas de 

ensino, embora justa, não pode transformar-se em justificativa para que se tenham, dentro de 
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um mesmo espaço, escolas diferentes, com finalidades diferentes. Os benefícios reafirmados 

ao longo de todo o texto não se restringem à possibilidade de que uma educação inclusiva 

venha a atender apenas um segmento da população, mas que beneficie a todos. 

Art. 7º. O atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais 
deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa 
ou modalidade da Educação Básica. [...] Art. 8o. As escolas da rede regular 
de ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns [e] 
distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais pelas várias 
classes do ano escolar em que forem classificados, de modo que essas 
classes comuns se beneficiem das diferenças e ampliem positivamente as 
experiências de todos os alunos, dentro do princípio de educar para a 
diversidade (BRASIL, 2001). 

Tendo em vista a presença corriqueira de dificuldades de aprendizagem e limites 

para certas escolhas de ensino, o princípio a que se refere sobre educar para a diversidade 

parece não funcionar apenas no sentido de que a convivência com as diferenças 

interindividuais nas escolas diminua estereotipias e preconceitos, como foi observado na 

Declaração de Jomtien, mas que, a partir desse ponto de vista, as necessidades de 

aprendizagem de todos tenham um espaço especial para serem tratadas na escola, acolhedor, 

estimulante e cooperativo. A orientação inclusiva indicada parece, dessa forma, bem mais 

ampla do que a mera incorporação de pessoas com deficiência na rede regular de ensino. Sua 

propositura lastreia-se nos benefícios gerais que podem promover, entre eles a constituição de 

um ambiente escolar estimulante, capaz de acolher a todos e de aprimorar-se na condição de 

educar com qualidade, mas enfatizando a prioridade no atendimento às necessidades 

educacionais especiais que não são, de forma alguma, exclusivamente identificadas com a 

excepcionalidade ou com as deficiências. 

Uma agenda nacional inclusiva pressupõe a identificação de todas as formas 
de exclusão/segregação adotadas no sistema para que, em conjunto, gestores, 
educadores, famílias e alunos busquem formas de colaboração que permitam 
o enfrentamento dos obstáculos que estejam interferindo na aprendizagem de 
qualquer aluno. Alguns desses obstáculos decorrem de características 
biopsicossociais, o que não nos autoriza a rotular esse aluno como incapaz e 
impedido, exacerbando-se a visão determinista de que a tendência é a sua 
marginalização social. Tão pouco nos autoriza a organizar o atendimento 
escolar como compensação de suas limitações (CARVALHO, R.E., 2000, p. 
52). 

O caráter especial em jogo, portanto, parece poder ser traduzido como adequação das 

formas de ensino ao apoio específico necessário, tendo em vista necessidades de 

aprendizagem, dificuldades apresentadas e possibilidades técnicas e metodológicas adequadas 

e disponíveis. Não há, portanto, um movimento que busque a extinção das escolas especiais e 
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que se pode denominar educação inclusiva. O que ocorre parece-se mais ao inverso, isto é, a 

busca por tornar a escola comum um pouco mais especial. Lê-se o seguinte na Declaração de 

Salamanca: 

[A] Educação Especial incorpora os mais do que comprovados princípios de 
uma forte pedagogia da qual todas as crianças possam se beneficiar. Ela 
assume que as diferenças humanas são normais e que, em consonância  a 
aprendizagem deve ser adaptada às necessidades da criança, ao invés de se 
adaptar a criança às assunções pré-concebidas a respeito do ritmo e da 
natureza do processo de aprendizagem (UNESCO, 1994, artigo 4º). 

Não se pode negar a importância de tal declaração para as pessoas deficientes e para 

a causa da educação inclusiva, entretanto, considerar a educação especial, por definição, como 

capaz de lidar bem com as diferenças, parece um entendimento pouco fundamentado, tendo 

em vista o caráter de especialidade que permeia sua história. É claro que o aporte 

metodológico advindo de sua experiência acumulada pode ser útil, principalmente quando 

estiver em voga a carência de informações sobre perfis e características das deficiências e 

quando forem necessárias idéias ou sugestões de alternativas didáticas a esses perfis, mas isso 

não parece, a princípio, ser generalizável para qualquer pessoa ou mesmo para a maioria. O 

papel de apoiadora das escolas inclusivas, preconizado para as instituições especiais no artigo 

9o da Declaração de Salamanca, parece limitado, se levado em consideração o impacto das 

propostas inclusivas sobre as atividades da escola regular. O foco, no caso de Salamanca, 

pareceu permanecer nas deficiências e não no apoio ao quadro geral criado a partir da 

inclusão educacional que, bem ou mal, já ocorreu. 

O que se afigura como premente e parece ter sido pouco tocado pela literatura 

estudada é o fato da educação inclusiva se dar em escolas regulares e, por isso, a elas dever se 

referir. Se, por exemplo, uma pessoa deficiente pode ter problemas para se socializar em uma 

comunidade, qualquer outra também pode ter. O mesmo pode ser dito em relação a outras 

situações escolares problemáticas, incluindo o domínio sobre temas específicos dentro das 

disciplinas, sobre atividades físicas, de artes plásticas, de teatro, leitura e muitas outras. Se 

educação inclusiva é educação escolar e não assistencialismo ou reabilitação, isso implica a 

atuação sobre a formação e o desenvolvimento das pessoas de modo a atender as prioridades 

eleitas e não a particularizar seu raio de ação. 

Se os problemas educativos ocorrem na escola e para qualquer um, deveriam ser 

providas soluções igualmente educativas a partir dos recursos metodológicos disponíveis de 

maneira geral e em áreas específicas. Se a educação especial é capaz de prover soluções 

educativas aos problemas resultantes dos processos de ensino e dos esforços de aprendizagem 
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dos estudantes em escolas especiais, é porque, de uma maneira ou de outra, é capaz de intervir 

positivamente sobre os problemas educativos de qualquer estudante e, assim, ser útil às 

escolas regulares inclusivas. Tudo isso pode parecer um tanto confuso à primeira vista, mas 

confuso não será o adjetivo mais apropriado ao contexto que se está procurando ressaltar. A 

palavra “ambíguo” talvez seja mais interessante do que contraditório, ou qualquer outro termo 

(ou expressão) que indique impossibilidade de síntese. Não parece impossível, mas ambíguo, 

pensar em uma síntese entre a educação regular e a especial que venha a ser chamada de 

educação inclusiva. 

Embora sejam encontradas com facilidade referências que se oponham a tal 

compreensão, no campo dos discursos dos documentos estudados não parece haver grandes 

limitadores para ela. Pensar em confusão, por sua vez, parece uma posição injusta, tendo em 

vista que no momento atual a expressão “educação inclusiva” já circula com destaque no 

cotidiano escolar e suas diversas leituras já frutificam práticas educativas. Boas ou más, tais 

práticas já produzem história e já formam pessoas pela via da educação escolar. 

O termo “ambíguo” parece mais adequado (se tomado em seu sentido de 

imprecisão), porque pode ser usado para qualificar o contexto teórico em que se pode 

encontrar uma educação inclusiva. Não está em discussão, entretanto, se a educação inclusiva 

deve referir-se, realmente, às pessoas deficientes (ou excepcionais, entre outras classificações) 

e ser praticada em instituições de ensino regulares. Querendo ou não, estes são pontos mais ou 

menos superados, embora muitas vezes, ao longo deste texto, se tenha buscado resgatar (com 

fundamento), a dimensão todos na discussão. O que se está buscando ressaltar é a 

possibilidade de realizar reflexões apropriadas dos objetivos educacionais de desenvolvimento 

da pessoa, a partir de uma análise situada na interface entre a educação escolar regular e a 

educação especial. 

O fato de se classificar a expressão “educação inclusiva” como imprecisa não deve 

ser entendido como negativo, mas como algo que requisita um trânsito cauteloso na área, 

principalmente para que não se fira o direito à proteção e ao amparo educacional das pessoas 

deficientes. Se a educação especial possui referências capazes de auxiliar a adequação entre as 

características das pessoas, o tipo de conteúdo e a metodologia de ensino a ser utilizada, 

favorecendo com isso a aprendizagem, tanto melhor seria se pudesse oferecer seus préstimos 

a todos que, por diversos motivos diferentes, apresentem dificuldades escolares. Se o que 

deve ser aprendido tem relação com a aquisição e elaboração interna dos bens culturais, com 

sua reflexão crítica, com sua apropriação significativa para fins de desenvolvimento da 
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condição de pensar por si, de agir e criar, aprender, pela via da educação escolar, acaba 

tornando-se uma crucial oportunidade para o desenvolvimento da pessoa e de suas 

perspectivas identitárias, cujos efeitos privados esperados não serão propriamente 

econômicos, mas nada impede que possam também vir a ser. Por outro lado, se há a crítica 

sobre a educação especial como se utilizando de práticas que se reduzem ao adestramento, 

isto parece se dever, em parte ao menos, a um rebaixamento das expectativas educacionais 

sobre os rumos dos processos educativos das pessoas deficientes, em comparação com os dos 

não deficientes. 

Se os objetivos educacionais devem ser os mesmos para todos, ou seja, se formar o 

cidadão e o trabalhador são exigências e expectativas que recaem igualmente sobre todas as 

escolas, a socialização como aculturação, não apenas pela presença, não apenas pelo estar 

junto, se faz fundamental para a ampliação de horizontes pessoais na vida social (inclusive 

dos deficientes). Parece certo que isso ainda implicará em mudanças lógicas difíceis para o 

contexto escolar; em mudanças, em grande parte, identitárias. 

A título de conclusão deste capítulo, seria importante destacar também que em 

alguns dos documentos em discussão e em alguns dos autores escolhidos como interlocutores, 

a perspectiva de desenvolvimento social a partir da educação inclusiva não pareceu ausente. 

Tanto o termo segregação quanto o termo preconceito parecem ter sido utilizados para 

demarcar grandes focos de lutas, cujo objetivo final parece ser a constituição de uma 

sociedade inclusiva, ou algo bastante próximo disso. 

[...] escolas regulares que possuam [...] orientação inclusiva, constituem os 
meios mais eficazes de combater as atitudes discriminatórias, criando 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 
alcançando a educação para todos; além disso, tais escolas provêem uma 
educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência [...] de todo 
o sistema educativo (UNESCO, 1994, artigo 2o, item e). 
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2 A PRIMAZIA DA APRENDIZAGEM, A ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES 
ESPECIAIS E O ENSINO EM ESCOLAS REGULARES 
 

 

Pode parecer estranho, à primeira vista, que se inicie uma reflexão sobre aprender e 

ensinar pela aprendizagem. É comum ver nos discursos sobre educação tais termos 

aparecendo em ordem inversa, como se entre a aprendizagem e o ensino houvesse uma 

relação de causa e efeito. A aprendizagem seria conseqüência do ensino, ou a ele se associaria 

como componente de um mesmo processo denominado ensino-aprendizagem, que aparece em 

escritos cujo compromisso com algumas vertentes da psicologia da educação e do 

desenvolvimento não pode ser negligenciado. Entretanto, a esta altura da investigação, não 

parece adequado assumir esta associação como invariavelmente correta, se consideradas como 

contraponto às reflexões de Scheffler e Passmore sobre a matéria (entre outros que também a 

discutiram).  

Apesar da discussão nessa dissertação se situar na filosofia da educação, não haverá 

como ignorar a influência da psicologia sobre os discursos educacionais atuais, 

principalmente no que se refere às concepções sobre aprendizagem que orientam os 

encaminhamentos em relação ao ensino. Enquanto algumas vertentes da psicologia parecem 

enfatizar as condições bio-psicológicas (de maturação) que participam da aprendizagem, 

outras, nesse e em outros campos de conhecimento, parecem enfatizar aspectos 

comportamentais ou priorizar os conteúdos culturais. Tal circunstância, portanto, parece 

indicativa de tensões das quais não se poderá fugir. Não há aqui, no entanto, a pretensão de 

superá-las, mas de demarcar como ponto de partida a discussão das concepções sobre 

aprendizagem que se supõem presentes nos discursos dos documentos escolhidos. A análise 

geral destes indica que há atualmente ênfase nas concepções educacionais que dão prioridade 

ao atendimento às necessidades de aprendizagem. Na Declaração de Jomtien, por exemplo, é 

bastante enfatizada a solicitação de que se concentrem esforços na atenção sobre elas. 

Cada pessoa - criança, jovem ou adulto - deve estar em condições de 
aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas 
necessidades básicas de aprendizagem. Essas necessidades compreendem 
tanto os instrumentos essenciais para a aprendizagem (como a leitura e a 
escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de problemas), quanto os 
conteúdos básicos da aprendizagem (como conhecimentos, habilidades, 
valores e atitudes) [...] (UNICEF, 2006, artigo 1o, § 1). 
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Pode-se considerar que as necessidades de aprendizagem são, por assim dizer, 

identificadas com os conteúdos corriqueiros da aprendizagem escolar, acrescidos de uma 

conotação imperativa, dada pela presença do termo necessidade. Há, dessa forma, conteúdos 

considerados necessários, cuja importância parece residir nas aspirações e expectativas das 

sociedades. Na Constituição Federal (BRASIL, 1988), por sua vez, a conotação social é bem 

mais explícita. Como já foi apontado, os objetivos educacionais voltados à formação para o 

trabalho e para a cidadania colocam um alto grau de inespecificidade e complexidade para 

aquilo que deve ser aprendido. A formação para o que é requisitado pelo mundo do trabalho e 

para a cidadania não pode se reduzir a um número específico de conteúdos escolares, como se 

determinadas matérias ou disciplinas servissem para fins ligados a um e a outro objetivos. 

Aquisições de tais tipos não pareceram, em uma apreciação mais detida, explicarem-se por si 

mesmas ou mesmo seguir um caminho específico de concretização. Suas presenças nos 

discursos educacionais sugerem, então, que a discussão deva abordar as disputas 

programáticas em torno dos termos e condições envolvidos na definição do que deve ou não 

ser aprendido ao longo da escolarização e os encaminhamentos de ensino decorrentes. 

2.1 AS NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM E OS CONTEÚDOS ESCOLARES 

A primazia da aprendizagem sobre outras formas de compreensão das prioridades 

educacionais, entre elas as prioridades de ensino, parece ter relação com o advento de teorias 

psicológicas a esse respeito. Pode-se atribuir à psicologia, segundo autores como Hilgard 

(1973), Gagné (1975) e Dutra (2000), a delimitação dos contornos de um campo de estudos 

independentes sobre aprendizagem. A idéia de que se aprende algo, ou de que se aprende 

como fazer (ou a fazer) algo, comum de forma geral e facilmente encontrada em dicionários 

(AURÉLIO, 1999; HOUAISS; VILLAR, 2004), em algumas linhas psicológicas ganha 

configurações em que o algo a ser aprendido parece ser pouco importante.  

Se for considerado, por exemplo, o título do trabalho de Hilgard, Teorias da 

Aprendizagem
11, poder-se-ia indagar sobre como seria possível falar em aprendizagem sem 

destacar um objeto entre conhecimentos e atitudes que se deva aprender. Seria mais 

compatível com o sentido usual da idéia, pensar em teorias sobre a aprendizagem de 

                                                 
11 Segundo o dicionário Aurélio (1999), aprendizagem equivale a aprendizado, ou seja, “1. Ato ou 
efeito de aprender, especialmente profissão manual ou técnica; 2. O tempo que dura tal aprendizagem; 
3. O exercício ou prática inicial da matéria aprendida; experiência, tirocínio”. 
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determinadas línguas, sobre a aprendizagem de uma profissão qualquer, de movimentos de 

dança ou de certas capacidades atléticas, do que sobre uma idéia geral da forma como se 

aprende qualquer coisa. O próprio autor levanta polêmica nessa direção, destacando a 

dificuldade com que se opera a delimitação entre a aprendizagem e suas áreas afins. 

Muitas atividades não são assim tão nítidas, mas se desenvolvem através de 
uma relação complexa entre maturação e aprendizagem. Um exemplo 
adequado é o desenvolvimento da linguagem na criança. A criança não 
aprende a falar enquanto não atinge uma certa idade, mas a língua que 
aprende é aquela que ouve (HILGARD, 1973, p. 05). 

Por um lado, não se pode conceber a fala sem considerar a maturação e o 

desenvolvimento dos recursos bio-psicológicos necessários a esta capacidade; por outro, não 

se pode concebê-la sem que uma língua deva ser aprendida. Há, dessa forma, pré-requisitos 

para que algo seja aprendido, pré-requisitos estes que não são redutíveis aos conjuntos de 

aptidões perceptivas, lógicas e motrizes que se tornam possíveis (ou não) ao longo do 

desenvolvimento neurológico e cognitivo, mas que também se relacionam diretamente aos 

tipos de saberes a serem incoporados. 

Se algumas vertentes da psicologia e das teorias do desenvolvimento ressaltam que a 

aprendizagem depende de tempo, de maturação, de condições que são dadas por processos 

bio-psicológicos que predispõem a determinadas possibilidades de raciocínio e capacidades 

que se sucedem ao longo do desenvolvimento, estas não se viabilizam, não se concretizam, 

sem referência a conteúdos que devam ser aprendidos. Tais conteúdos, no entanto, não se 

resumem a informações, mas incluem também referenciais para comportamentos que não 

podem ser compreendidos, em todos os casos, como conjuntos de orientações, nem como 

manifestações cuja origem pode ser atribuída a processos claramente naturais. 

O conhecimento antecede a aprendizagem, contudo, não apenas porque 
aprender é, em parte, apropriar-se de determinados conteúdos, mas também 
porque o conhecimento adquirido modifica os processos de aprendizagem. A 
questão é que aprender não é apenas – nem principalmente – apropriar-se de 
conteúdos, mas modificar o comportamento (DUTRA, 2000, p. 14). 

As concepções sobre aprendizagem que se intercruzam nesse início de subseção não 

permitem, portanto, que a discussão prossiga de forma linear. Há pelo menos três modos 

concorrentes de compreendê-las: como resultado de processos de desenvolvimento bio-

psicológico, como aquisição de informações e como aquisição de comportamentos. Podem ser 

compreendidos como concorrentes não porque excluem os outros dois modos, mas porque 

estabelecem entre eles hierarquias e relações bastante distintas. Não negam a existência de 

desenvolvimento, a necessidade de saberes a serem adquiridos, muito menos o caráter de 
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evidência de aprendizagem das manifestações comportamentais, mas relativizam de forma 

diferente a importância desses elementos na compreensão da própria aprendizagem. 

2.1.1 MATURAÇÃO E MANIFESTAÇÕES DO COMPORTAMENTO NAS 
EVIDÊNCIAS DE APRENDIZAGEM 

Em alguns referenciais de psicologia genética, sobretudo nas teorias de Piaget12 e 

Wallon13, a seqüência de desenvolvimento subdividida em estágios e fases (de acordo com 

potenciais e faixas etárias), pode ser entendida como condição pela qual tipos de informações 

e comportamentos podem ser adquiridos. 

O domínio sobre o lápis, por exemplo, depende de condições motoras especiais. 

Seria absurdo esperar que um ser humano recém-nascido, em qualquer circunstância, pudesse 

manipular de forma intencional um objeto qualquer, quanto mais que pudesse segurar um 

lápis com preensão em pinça, usando-o da forma considerada adequada para se escrever. Essa 

condição motora depende de um processo maturacional, além das possibilidades em que se 

encontra um recém-nascido. A preensão em pinça depende de um certo número de mudanças 

neurológicas e, porque não, de certas prontidões para a ação, contudo não são nem os 

neurônios, nem os músculos, muito menos tais prontidões que o farão escrever. Na 

aprendizagem da língua, a grafia, as regras gramaticais, o uso dos vários tipos de instrumentos 

disponíveis, os estilos literários e as maneiras de se comunicar terão um papel tão importante 

no que se irá escrever, quanto as condições maturacionais terão para a motricidade envolvida 

na escrita. Será muito difícil compreender, inclusive, que uma criança apta a escrever, do 

ponto de vista do desenvolvimento, venha a fazê-lo sem ter aprendido pelo menos uma parte 

desses conteúdos. 

                                                 
12 Segundo Ramozzi-Chiarottino (1988, p. 31): “Qualquer pessoa que estudou o bê-a-bá da teoria 
piagetiana sabe que Piaget identificou um caminho a ser percorrido na construção da inteligência 
humana [...], que vai do período sensório-motor – zero a dois anos –, simbólico ou pré-operatório – de 
dois a sete anos –, lógico-concreto [ou operatório] – de sete a doze anos – e de doze em diante, período 
formal [ou lógico-formal]”. Cada período corresponde a uma área de aptidão para o desenvolvimento 
cognitivo. 
13 Segundo Galvão (2005, p. 43): “Wallon vê o desenvolvimento da pessoa como uma construção 
progressiva em que se sucedem fases com predominância alternadamente afetiva e cognitiva. Cada 
fase tem um colorido próprio, uma unidade solidária, que é dada pelo predomínio de um tipo de 
atividade. As atividades predominantes correspondem aos recursos que a criança dispõe, no momento, 
para interagir com o ambiente”. Estas fases são: estágio impulsivo-emocional (do primeiro ano de 
vida), sensório-motor (que vai até o terceiro ano de vida), personalismo (até o sexto ano de vida) e, na 
seqüência, o estágio categorial (até os doze anos) e a puberdade-adolescência, dos doze em diante. 
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O mesmo parece poder ser dito da relação entre desenvolvimento e aprendizagem de 

comportamentos. Embora a preensão em pinça possa ser potencializada por processos de 

desenvolvimento e sua realização permitir um adequado desenvolvimento da motricidade 

envolvida na escrita, sua ocorrência concreta na escrita não parece ser fruto de tendências 

naturais, mas de treinamentos comportamentais. 

Entretanto, poder-se-ia indagar sobre a possibilidade de se chegar à forma 

consagrada de escrever (segurando o lápis em pinça) por meio da experimentação livre e 

espontânea. O manuseio do objeto poderia realmente conduzir a ela, mas se isso se desse em 

todos os casos, não haveria como ver pertinência em treinamentos escolares que viessem a 

estimulá-la ou a exigi-la, o que não é, de forma alguma, uma forma de compreensão que goze 

de prestígio geral. Aprender nessas linhas de raciocínio seria adquirir comportamentos, não 

ter apenas o caminho facilitado até eles por conjuntos de potencialidades naturais ou de 

estimulações simples como as que levam o bebê a respirar e a mamar por conta própria. A 

definição de aprendizagem aí seria próxima à que segue: 

A aprendizagem é uma modificação na disposição ou na capacidade do 
homem, modificação essa que pode ser retida e que não pode ser 
simplesmente atribuída ao processo de crescimento. O tipo de modificação a 
que se dá o nome de aprendizagem manifesta-se como uma alteração no 
comportamento e infere-se que a aprendizagem ocorreu, comparando-se o 
comportamento possível antes de o indivíduo ser colocado em uma “situação 
de aprendizagem” e o comportamento apresentado após esta circunstância. A 
modificação pode ser, e o é freqüentemente, um aumento de capacidade para 
alguns tipos de performance. Pode consistir, também, em alteração de 
disposição, chamada, conforme o caso, atitude, interesse ou valor. A 
modificação deve ter mais que uma permanência momentânea, isto é, deve 
ser capaz de ser retida durante algum tempo e, finalmente, deve ser 
diferenciável do tipo de modificação atribuída ao crescimento, tal como uma 
alteração de altura ou o desenvolvimento dos músculos através do exercício 
(GAGNÉ, 1975, p. 03)14. 

Nessa lógica, a aprendizagem se tornaria evidente se ocorressem mudanças de 

comportamento e estas pudessem ser acompanhadas. Se estivesse em voga a alfabetização, 

por exemplo, esta se faria visível (ou começaria a se tornar assim) quando um alfabetizando 

demonstrasse ser capaz de relacionar-se com letras e palavras de formas diferentes das que 

eram possíveis antes. 

Alguns pontos, então, aproximariam e distanciariam os referenciais sobre 

desenvolvimento e aprendizagem daqueles ligados à mudança comportamental (vista no 
                                                 
14 No excerto, o termo atitude parece diferenciar-se do termo comportamento. O termo atitude aparece 
associado a valores, interesses e coerência, enquanto comportamento parece ligar-se à performance (à 
ação ou reação). 
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excerto). Na relação entre comportamento e aprendizagem, para uma criança analfabeta 

chegar a alfabetizar-se, deve-se pressupor a ocorrência anterior de um certo número de 

modificações em seus comportamentos para ser considerada alfabetizada. Reconhecer letras e 

palavras são comportamentos que têm, sem dúvida, importância na aquisição da 

alfabetização, mas não podem ser considerados como alfabetização, no máximo como um 

princípio. Ser alfabetizado pressupõe se ter à disposição para a comunicação escrita os 

recursos da língua, que se leve em consideração o mundo letrado, suas regras lógicas, as 

formas de pensar e agir subjacentes e que estes requisitos manifestem-se na forma de 

comportamentos, quando se lê e se escreve um texto qualquer, como uma carta. Ler e escrever 

palavras permite que a comunicação ocorra, mas dentro de limites que não são os dados pela 

língua escrita e sim pela falta de conhecimento e domínio do próprio código. Uma carta 

escrita com palavras soltas ou lida apenas a partir de algumas poucas palavras conhecidas, 

permite tanto a veiculação da mensagem, quanto inviabiliza a compreensão de detalhes 

importantes para o sentido que pretendeu ser dado a ela. 

Entender a alfabetização como domínio sobre o código da língua escrita, entretanto, 

não resume adequadamente a importância desse tipo de aprendizagem. As palavras presentes 

nos textos lidos ou escritos não são adquiridas nem utilizadas de forma fria ou 

descompromissada, seguindo-se somente as regras de uso corrente das palavras. As palavras e 

frases de um texto veiculam idéias, valores, atitudes, formas de ser, pensar e se engajar aos 

acontecimentos sobre os quais se está lendo ou escrevendo. Sendo assim, quando se é 

alfabetizado não se lê ou se escreve somente (qualquer coisa), mas se lê e se escreve sobre 

algo, que acaba por se desdobrar em novas possibilidades de ler e escrever. 

Da mesma forma que uma determinada fase de maturação pode permitir à criança 

lidar com determinados conteúdos e aprendê-los, a aquisição de comportamentos também 

pode aproximar a aprendizagem de outros comportamentos. Entretanto, no que se refere à 

relação entre aprendizagem e desenvolvimento, este último não parece ser capaz de 

aproximar, por si só, a aprendizagem de conteúdos, ao passo que na relação entre 

aprendizagem e comportamentos, a aproximação de conteúdos parece inevitável. Isto é, se há 

prontidão para a escrita, isso não parece suficiente para que se escreva. O mesmo parece se 

dar com o treino necessário à sua ocorrência. Embora seja importante, não resultará na 

condição de um estudante escrever por si mesmo, caso não haja um assunto ou pauta em 

questão. 
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2.1.2 APRENDIZAGEM, SABERES E ATITUDES 

Tendo em vista o que foi falado anteriormente sobre os objetivos da educação 

nacional, não parece haver espaço para que se façam considerações simplistas sobre as noções 

de aprendizagem em relevo.  Aprende-se porque houve condições bio-psicológicas; aprende-

se porque se treinou para isso e, sobretudo, aprende-se porque houve algo a ser aprendido, 

cujo objetivo de aprendizagem foi mais do que a mera reprodução de informações ou de 

procedimentos. Se a aprendizagem em discussão é aquela útil e vinculada à formação de um 

sujeito, o que este aprende não pode apenas propiciar-lhe a condição de réplica, mas, mais do 

que isso, a condição de pensar e fazer por si. 

[...] conhecer é visto como processo e como forma de comportamento. E 
aprender não consiste em um indivíduo receber passivamente certas 
informações, mas em um processo ativo, no qual o indivíduo que aprende 
investiga. Quando pensamos em aprender no sentido de saber como fazer 
alguma coisa, como andar de bicicleta, por exemplo, a idéia de atividade está 
presente. Não está, porém, quando nos referimos ao aprender no sentido de 
saber que uma coisa é de um modo ou de outro (DUTRA, 2000, p. 108, 
grifo nosso). 

Não parece passível de oposições radicais a afirmação do autor de que aprender se 

constitui em investigar e adquirir saberes, inclusive aqueles relativos a comportamentos e 

atitudes. O saber requerido pelo comportamento (e em parte pelas atitudes) pode ser 

considerado relativo a “saber como” (fazer algo), a deter saberes sobre como proceder frente a 

determinadas situações. É claro que não se configura como algo necessário (utilizando o 

mesmo exemplo do autor) que se entenda de física para andar de bicicleta, que sabendo física, 

andar de bicicleta se torne mais fácil ou mais difícil ou mesmo que se venha a aprender física, 

andando de bicicleta.  Os conhecimentos da física que explicam o equilíbrio e a mecânica da 

bicicleta não são acessíveis sem uma iniciação científica minimamente adequada, entretanto o 

mesmo não vale para os saberes necessários a se manter em movimento sobre ela. Qualquer 

um, com o mínimo de treino dos movimentos, poderá ser bom piloto, sem que, para isso, 

necessite de qualquer compreensão sobre as teorias científicas do movimento, do equilíbrio ou 

do funcionamento mecânico do veículo. Há informações que devem ser assimiladas quando se 

aprende a andar de bicicleta, quando se está treinando para isso, mas não necessariamente 

constituídas por produtos do conhecimento humano. A existência de pedais, o sentido de seu 

movimento, a presença do freio e o seu modo de uso podem ser, sem dúvida, elementos 

informativos a serem assimilados, mas não informações fundamentais sem as quais a 

aprendizagem não se estabelecerá. Pode-se aprender sobre os freios apenas no momento em 
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que são necessários, inclusive ocasionalmente, como resultado da necessidade de encontrar 

uma forma de parar. Não há a necessidade prévia dessa informação para que se encontre uma 

forma de frear, embora seja mais prudente tê-la de antemão. O movimento dos pedais, 

fundamental à eficácia da transferência de energia para o mecanismo da bicicleta, não será 

uma informação necessária de antemão quando, por exemplo, o aprendiz se encontrar no alto 

de uma ladeira. A gravidade irá desencadear o movimento, por assim dizer, mesmo que o 

ciclista não esteja sobre ela. Se por um ato de imprudência o ciclista aprendiz resolver pilotar 

pela primeira vez sobre uma ladeira, não parece absurdo conceber que venha a entender o 

funcionamento dos pedais ao longo da descida. Dessa forma, a aprendizagem, por tentativa e 

erro, prestar-se-á à constituição de um saber sobre como andar de bicicleta, sem explicar, 

contudo, como é possível tal veículo funcionar. 

Mais do que isso, saber andar de bicicleta, mesmo quando aprendido na prática, 

somente poderá ser considerado um saber de fato quando o ciclista vier a se locomover 

autonomamente, independentemente de possuir ou não qualquer informação teórica ou prática 

sobre o assunto. Haverá aprendizagem, então, quando for capaz de, por si mesmo, andar de 

bicicleta. A evidência de aprendizagem, nesse caso, confundir-se-á com a apresentação do 

comportamento, quando este antes não era possível. A pessoa agora sabe pilotar, contudo, isso 

em nada tem a propriedade de impactar seus saberes sobre a mecânica do movimento para 

muito além da constatação de que andar sobre duas rodas é possível. No que se refere às 

técnicas de pilotagem, entretanto, não se pode dizer, vendo-a pilotar, que tenha constituído um 

saber compartilhável com outras pessoas que também desejem andar de bicicleta. A evidência 

comportamental de aprendizagem, embora exista, não deixa claro se o ciclista iniciante sabe 

como consegue pilotar, ou mesmo, se é capaz de explicar isso. 

O mesmo pode ser pensado em relação à ilustração anterior sobre aprendizagem da 

escrita. Não se pode inferir que o manuseio de um lápis tenha, por definição, uma forma 

correta sem a qual não funcionará (a não ser no que se refere à importância da ponta, mas 

mesmo assim um tanto relativa). Pode-se utilizar o lápis como lápis de muitas e intuitivas 

maneiras, produzindo escrita, rabiscos ou desenhos (entre outros), desde que se tenha 

descoberto o grafite ou uma alternativa. Se fosse de outra forma, não seria possível encontrar 

pessoas que não possuíssem mãos escrevendo. O fato de existir uma forma consagrada de uso 

não implica que esta seja a única forma e que, qualquer um, para conseguir escrever, tenha de 

assimilá-la. Chega-se a um mesmo resultado de escrita manuseando o lápis de maneiras 

diferentes, experimentando posições por tentativa e erro, observando os resultados obtidos no 
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papel, trocando de mão, usando a boca, a ponta, depois o fundo e as laterais, até se encontrar 

uma forma que pareça adequada, ou seja, que produza interferências gráficas. Importa pouco 

a forma, contanto que se verifique como resultado palavras, frases e parágrafos (em uma 

língua determinada). Não se quer com isso dizer que não se deva aprender uma forma 

consagrada de utilização do lápis ou de pilotagem de uma bicicleta, mas que, tanto em um 

como em outro caso, as informações prévias ou construídas no fazer direcionem-se ao próprio 

fazer. Perguntas sobre o porquê de se andar de bicicleta em tal via, ou de se escrever em 

cadernos de caligrafia, não produzirão respostas necessárias à execução da ação em questão, 

embora possam ter razão e utilidade no contexto. 

Por outro lado, não são a estas informações práticas constituídas no fazer que Dutra 

parece se referir quando aborda “saber que”. Segundo o autor, “saber que” não pode ser 

entendido como assimilação passiva de informações. Requer foco no que se busca ou se 

necessita saber. Contudo, se pode ser resultado de uma atividade que permite a aproximação 

com a informação, não constitui um fazer, mas um repertório informativo. Mesmo se tratando 

de informações sobre como fazer algo, não pode substituir tal fazer, mas servir-lhe apenas de 

orientação. Dessa forma, a obtenção de informações não pode ser entendida como 

aprendizagem de comportamentos ou como aquisição de atitudes. 

Explicar a alguém como andar de bicicleta não é fazer com que ande, mas sim 

fornecer informações que podem ser úteis (ou não) à ação em questão. Pode-se explicar a 

física do equilíbrio, mas não o equilíbrio sobre a bicicleta. Andar de bicicleta não resulta da 

explicação, mas da ação e dos arranjos de equilíbrio que serão necessários ao longo do 

movimento. Literalmente, aprende-se a andar de bicicleta andando, da mesma forma a segurar 

um lápis e rabiscar os primeiros grafismos. O aprendiz pode se questionar sobre por onde 

começar e as explicações ganharem aí utilidade, mas não em todos os casos. Saber como 

segurar um lápis, como já foi falado, não resultará na escrita. O arranjo entre o saber do 

código, da língua, a habilidade de manusear o lápis e a vontade, necessidade ou exigência de 

escrever sobre algo é que a produzirá. Há, sem dúvida, outros aspectos relativos ao 

desenvolvimento motor em jogo, relativos ao treino da habilidade e ao amadurecimento para 

tanto, mas nenhum deles parece estar relacionado a um “saber que” alguma coisa é de uma 

forma ou de outra, ou à compreensão das implicações de uma e de outra posições. 

Um gesto e uma palavra repetidos não parecem ser manifestações radicalmente 

diferentes uma da outra. Embora um cão possa ser treinado para repetir alguns tipos de gestos 

e, algumas vezes, alguns tipos de sons, sua condição ou prontidão para isso não é, nem de 
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longe, semelhante à de uma criança humana. A imitação de gestos e dos sons das palavras se 

dá de forma muito precoce e espontânea ao longo do desenvolvimento infantil, o que não faz 

com que, ao imitar, tenha consciência dos significados da ação que está realizando. Saber 

como produzir gestos e sons, embora seja indicativo de que aprendeu a fazer algo (a imitar, 

pelo menos), não pode ser entendido como uma capacidade qualitativamente superior à de 

andar de bicicleta ou de segurar um lápis. Se os gestos e as palavras podem portar 

significados, estes não estarão nos sons e movimentos que um cão jamais fará ou no grau de 

complexidade necessário a produzir um gesto qualquer ou o som de uma palavra complicada 

da língua. A despeito de existirem complexos bio-psicológicos e sistemas comportamentais 

em jogo nos processos infantis de aprendizagem, a evidência de manifestações que os atestam 

não são as mesmas que podem denotar um “saber que” ou uma compreensão. Segundo Ryle 

(1968): “enquanto não puder fazer nada além de repetir, é impossível dizer que conhece [...]”. 

Seguindo nessa mesma linha, parece certo que escrever um ditado requer um saber 

sobre as formas das palavras de uma língua, requer saberes sobre sua grafia, mas não sobre os 

significados veiculados. Pode-se escrever corretamente palavras como “teorema”, por 

exemplo, sem saber o que significa. A palavra teorema não apresenta irregularidades 

significativas, de forma que se for escrita da maneira como é falada, não representará 

problema algum ao aprendiz, a não ser em relação ao seu significado (se for o caso). Escrever 

“teorema” não é o mesmo que explicar em que consiste um teorema, da mesma forma que 

explicar como se escreve a palavra não é o mesmo que explicar sua significação. Estas são 

capacidades distintas. Uma requer “saber como” escrever e a outra “saber que” a palavra se 

escreve assim, e não de outra forma. Em um dos casos pode-se explicar o movimento de 

escrita, no outro as razões (ou regras) da grafia, contudo, em nenhum deles a explicação do 

significado (e sua compreensão) é uma necessidade, embora possa participar. Se o fazer 

produz saberes ligados a performances e as informações podem ser tanto úteis quanto inúteis 

para elas, quando se aborda a idéia de atitude ou conduta, as coisas se tornam mais complexas 

ainda. 

Com o termo aprendizagem quero designar uma atividade que só pode ser 
empreendida por uma inteligência capaz de escolha e autodireção, em 
relação a seus próprios impulsos e ao mundo que a rodeia. Estas são, 
evidentemente, características eminentemente humanas; em minha opinião, 
só os seres humanos são capazes de aprender. Aquele que aprende não é um 
recipiente passivo de impressões, nem um ser cujas conquistas derivam de 
sua mera capacidade de reagir frente às circunstâncias, nem tampouco 
alguém que se abstém de executar aquilo que não sabe fazer. É uma criatura 
de desejos − mais do que de necessidades −, de lembrança e memória; quer 
saber o que pensar e no que acreditar, e não apenas o que fazer. A 
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aprendizagem diz respeito à conduta, e não ao comportamento. Em poucas 
palavras, essas analogias com argila e cera, com receptáculos que deverão de 
ser preenchidos e com cômodos que deverão ser mobiliados nada têm que 
ver com a aprendizagem e com os que aprendem (OAKESHOTT, 1968, p. 
242). 

A passagem do autor fez lembrar bastante uma observação anterior sobre métodos 

educativos assemelhados a situações de adestramento. Parece que o termo adestramento no 

contexto da educação especial foi utilizado de forma provocativa e, ao mesmo tempo, 

depreciativa, denotando uma busca por qualificar tais métodos como de segunda linha. Isso 

parece em parte verdadeiro e em parte falso. Treino não pode ser facilmente diferenciado de 

adestramento, já que estão baseados, em grande parte, em exercícios de repetição. A 

repetição, por sua vez, embora possa ser vista como evidência de uma aprendizagem simples, 

não pode ser desprezada de forma generalizada em relação à sua relevância escolar, já que 

muitas atividades requerem perícia e outras devem iniciar-se por esse tipo de possibilidade. 

Quando se trata de aprender a começar a tocar piano, a contar ou trocar de 
marchas em um automóvel, o hábito tem um papel importante na fase inicial 
da aprendizagem. Mas as disciplinas não se reduzem ao mero exercício, 
mesmo quando se trata do inequívoco começo do treinamento: ademais, na 
maioria das habilidades, o exercício constitui apenas o simples início. Uma 
vez capacitado a fazer certas coisas elementares automaticamente, sem 
pensar nelas, espera-se que o aluno avance para além deste ponto e possa 
empregar o automatismo que lhe fora inculcado na execução de tarefas 
superiores, não automáticas, que não pode realizar sem pensar. As 
habilidades, gostos e os escrúpulos são algo mais do que meros hábitos e as 
disciplinas e autodisciplinas que lhes dão origem são algo mais do que 
exercícios de memorização (RYLE, 1968). 

Treinos e adestramentos não são sempre necessários, embora exercícios de reflexão 

sejam úteis, mesmo em situações bastante complexas que envolvem compreensões diversas 

de problemas em jogo. Aprende-se a resolver problemas com exercícios progressivamente 

mais complexos como, por exemplo, em matemática, mas isso não implica que o ponto de 

chegada seja a apreensão de todas as soluções possíveis dos problemas encontrados na 

matéria. Pressupõe-se que um estudante, ao exercitar e aprender algumas soluções, encontre 

outras por si só, aplicando (e as vezes criando) metodologias e técnicas. Isso quer dizer, 

portanto, que embora haja necessidade de adestramento em algumas atividades escolares, o 

automatismo não é o que se deve esperar na maioria dos casos, mas a constituição de um 

saber para além das informações fornecidas e dos comportamentos instalados. Se estiverem 

em jogo informações, estas se constituirão com a aprendizagem em conhecimentos. Se 

estiverem em jogo as ações, estas se tornarão formas de conduta ou atitudes. 
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A aprendizagem é [uma] atividade compreensiva pela qual travamos 
conhecimento conosco mesmos e com o mundo que nos rodeia. É uma 
atividade paradoxal, consiste em agir e submeter-se ao mesmo tempo. Suas 
realizações vão desde a mera consciência até o que podemos chamar de 
compreensão e capacidade de explicar (OAKESHOTT, 1968, p. 242). 

Compreender pode ser um dos resultados esperados em uma situação de 

aprendizagem, entretanto entender compreensão como habilidade de fazer algo 

mecanicamente ou de falar que uma coisa é assim ou de outra forma parece uma perspectiva 

limitada. Compreender o significado de teorema requer mais do que somente um domínio 

sobre a forma das palavras, requer a iniciação em um determinado legado cultural. Segundo 

os dicionários Aurélio (1999) e Houaiss e Villar (2004), teorema é uma proposição que, para 

se tornar evidente, necessita de demonstração. Embora seja uma definição suficiente para os 

propósitos de explicar formalmente o significado da palavra, não terá a mesma serventia em 

qualquer contexto. Uma criança que está adquirindo vocabulário, no início da alfabetização, 

esbarrará possivelmente em problemas semelhantes em relação aos termos: proposição, 

evidente e demonstração. Não é pela presença de explicações que se faz a compreensão. Esta 

depende de uma herança que deve ser, aos poucos, incorporada. 

Todo ser humano nasce herdeiro de um legado que só pode incorporar 
mediante um processo de aprendizagem. Se essa herança fosse uma extensão 
territorial, composta de bosques e prados, uma casa de campo em Veneza, ou 
uma cadeia de lojas, o herdeiro tomaria automaticamente posse dela à morte 
de seu pai ou chegado à maioridade. Seus advogados o comunicariam e a 
única coisa que se esperaria dele seria o reconhecimento legal. [...] Mas a 
herança de que falo é muito diferente [...]. Todo homem nasce herdeiro de 
um legado de realizações humanas; uma herança de sentimentos, emoções, 
imagens, visões, pensamentos, crenças, idéias, compreensões, empresas 
intelectuais e práticas, linguagens, relações, organizações, cânones e normas 
de conduta, procedimentos, rituais, habilidades, obras de arte, livros, 
composições musicais, ferramentas, artefatos e utensílios [...]. Os 
componentes deste mundo não são abstrações (“objetos físicos”), mas 
crenças. É um mundo de fatos, não de “coisas”; de “expressões” que têm 
significado e exigem compreensão, porque são “expressões” de mentes 
humanas. A extensão territorial pertence a este mundo; de fato, este é o 
único mundo que os seres humanos conhecem. O céu estrelado acima de nós 
e a lei moral dentro de nós são, também, realizações humanas. E é um 
mundo, não porque tenha em si mesmo qualquer significado (não tem 
nenhum), mas porque é um todo de significações interconectadas que se 
estabelecem e interpretam-se mutuamente. [...] E este mundo só pode ser 
penetrado, possuído e desfrutado por meio de um processo de aprendizagem. 
Pode-se comprar um quadro, mas não a compreensão que dele se possa ter. E 
chamo a este mundo nossa herança comum porque penetrá-lo constitui a 
única forma de tornar-se um ser humano, e viver nele é ser um ser humano 
(OAKESHOTT, 1968, p. 243).  
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Aprender é, segundo o autor, adquirir conhecimentos (não apenas meras habilidades 

para fazer ou explicar). É apoderamento e apropriação de uma herança que capacita a 

formular distinções e compreensões sobre este mundo (OAKESHOTT, 1968, p. 245). O que 

se pode saber é constituído, grosso modo, pelo conhecimento que se pode possuir ao adquirir 

informações. Ao se adquiri informações, pode-se ganhar mais do que apenas novos elementos 

inertes no repertório informativo, mas também capacidades, mas também humanidade. 

É claro que as habilidades podem ser entendidas como “saber como” fazer (realizar 

operações motoras, muitas vezes complexas) e, nesse sentido, como capacidade de fazer, mas 

não muito mais do que no sentido de perícia. Aprende-se a reconhecer no fazer certos 

elementos que podem ser compreendidos como informações sobre a ação em curso (incluindo 

a formulação de regras) que podem permitir realizá-la, retificá-la e aprimorá-la. 

Da mesma forma que o “saber como” pode constituir informações sobre a ação, o 

“saber que” pode ser composto pelo acúmulo de informações inertes, pode prestar-se 

meramente à repetição. Pode-se saber repetir informações, sem, contudo, apropriar-se de seus 

significados ou revelar conhecê-los15. Estar-se-á lidando com a capacidade de falar, de utilizar 

palavras, mas não de compreendê-las. No caso da criança que tem a capacidade para escrever 

o que ouve (da ilustração sobre o ditado), embora haja um saber informativo sobre a escrita e, 

em certa medida, sobre o uso das letras, palavras e sílabas (e sobre algumas de suas regras 

ortográficas), estas não permitem que se possa diferenciar, por exemplo, entre teorema e 

teoria (entre os contextos onde se utiliza uma ou outra palavra) ou compreender, a partir dos 

múltiplos referenciais de conhecimento, as divergências em relação a seus significados e usos 

na ciência, na religião, na filosofia e, claro, as decorrências de tais posições16. Esta se 

constitui em uma capacidade mental bastante complexa, a de opinar, de tomar posição frente 

aos diversos arranjos explicativos e procedimentais. 

Se pode haver necessidade de adestramento nos momentos iniciais da aprendizagem 

escolar, sua progressão não poderá caminhar sempre nessa direção, pois se o fizer, ter-se-á ao 

final apenas a condição de repetir ações pré-concebidas ou informações que nada dirão a 

quem as repete. O legado cultural da humanidade está de fato organizado na forma de 

informações e procedimentos de ação. Saber os nomes dos países sul-americanos, sua 

localização geográfica, a orientação dos pontos cardeais e a maneira sobre como se deve 

                                                 
15 Uma analogia com a habilidade de falar e repetir que os papagaios (entre outras aves) possuem. 
16 Principalmente em relação ao termo teoria, que admite nuances que vão desde uma conotação de 
verdade aceita, até a de mera explicação, a depender do referencial tomado. 
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sentar, segurar um lápis ou a orientação da escrita da esquerda para a direita, são elementos 

muitas vezes importantes, principalmente porque padronizam alguns pontos de referência para 

os estudantes. No entanto, assimilar tais pontos de referência não se constitui em objetivo ao 

qual se possa atribuir grande valor em educação. Se o que se busca inclui a formação pela 

apropriação cultural, esta não se resume a possuir informações, a repetir ou a executar 

procedimentos consagrados de cordialidade, como agradecer por um préstimo ou pedir 

licença para entrar. Quando se aborda a formação para o mundo do trabalho e para o exercício 

da cidadania, não se pode precisar, como já foi falado, quais são as informações e 

procedimentos mais importantes a serem aprendidos, mas apenas indicar parâmetros gerais do 

fim a que se quer chegar, bem como apontar os cuidados ético-políticos a serem tomados. A 

condição de trabalhador e de cidadão requerem mais conhecimentos do que informações, mais 

atitudes do que comportamentos. O ambiente social em que vive o trabalhador e o cidadão 

não pode ser mecanicamente aprendido, ao contrário, exige que o sujeito compreenda as 

questões em jogo e tome posição. 

Há, em todo conhecimento, um componente de informação. Ela consiste em 
fatos que podem ser desde reconhecimentos e identificações em que 
qualquer tipo de conhecimento emerge da consciência indeterminada até 
regras e proposições regulamentadoras que informam sobre as habilidades e 
capacidades que expressam o que se pode dizer que sabemos e, algumas 
vezes − ainda que nem sempre −, são expressamente conhecidas e 
observadas. Este ingrediente de informação, contudo, jamais constitui a 
totalidade do que sabemos. Antes que se manifeste qualquer habilidade ou 
capacidade concreta, a informação deve associar-se com o “discernimento”, 
o “saber fazer” deve somar-se ao “saber que” da informação. [...] Com a 
palavra “discernimento” quero designar o componente tácito ou implícito do 
conhecimento, o ingrediente que não só não está especificado em 
proposições, mas que é impossível especificar em proposições. É o 
componente do conhecimento que não aparece sob a forma de regras e que, 
portanto, não pode ser enunciado por meio de informações nem especificado 
como elas (OAKESHOTT, 1968, p. 249). 

Embora a herança cultural seja codificada na forma de conhecimentos e estes, por 

sua vez, o sejam na forma de informações (que aparecem nos códigos, livros sagrados, 

manuais, tratados científicos etc), não se pode dizer que o conhecimento seja informação. À 

informação falta o discernimento para que se possa falar em conhecimento. 

O “discernimento”, então, é aquilo que, quando aparece unido à informação, 
gera o conhecimento ou a “capacidade” de fazer, executar, compreender e 
explicar. É ser capaz de pensar, não de pensar de qualquer maneira, mas de 
pensar apreciando as considerações atinentes aos diversos modos de 
pensamento. Evidentemente, isto é algo que deve ser aprendido; não 
pertence ao aluno por obra e graça da natureza, e faz parte de nossa herança 
civilizada tanto quanto a informação que aparece como sua contraparte. Mas 
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aprender a pensar não é adquirir informação adicional, e não se adquire 
aumentando nosso patrimônio de informações (OAKESHOTT, 1968, p. 
253). 

O discernimento pode ser aprendido, como o é a informação, mas não da mesma 

maneira. A informação que é transmitida na interação com um instrutor, muitas vezes 

diferente daquela realizada por um livro didático de uma disciplina determinada (mas nem 

sempre), mostra ao aprendiz uma maneira de pensar. “Assim”, como propõe o autor, “do 

ponto de vista do aluno, a capacidade de pensar é algo aprendido como subproduto da 

aquisição de informação [...]”, mas aprender a pensar “não se reduz a aprender a julgar, a 

interpretar e a empregar informação: é aprender a reconhecer e desfrutar as virtudes 

intelectuais” (OAKESHOTT, 1968, p. 253). 

Posto isto, deve-se marcar aqui o que se pôde colecionar ao longo da presente 

subseção e em que se relaciona ao contexto da educação inclusiva. Embora se tenha realizado 

uma abordagem que partiu da Declaração de Jomtien e da Constituição Federal, no início do 

capítulo, os princípios sobre os quais foram erguidos alguns dos discursos sobre educação 

inclusiva encontram também referências aí. Em Jomtien, as necessidades de aprendizagem se 

constituem em dois tipos: as que se referem à aprendizagem, como a leitura e a escrita, a 

expressão oral, o cálculo, a solução de problemas e as que se referem a conhecimentos, 

habilidades, valores e atitudes (aos conteúdos propriamente ditos). 

As que se relacionam com o primeiro tipo referem-se a questões de amadurecimento 

e desenvolvimento de perícia. Ler, escrever, expressar-se oralmente, calcular e utilizar 

recursos lógicos para a solução de problemas não são propriamente aprendizagens 

comportamentais, mas as envolvem. Dependem, ao menos no início, de condições que são 

dadas pelo desenvolvimento, sem as quais não pode haver aprendizagem. Entretanto, não se 

constituem em ações práticas naturalmente adquiridas, mas em aprendizagens culturais, cuja 

iniciação se dá, muitas vezes, pelo treino. Há, portanto, um quinhão de desenvolvimento e de 

aprendizagem em partes das necessidades destacadas. Saber ler envolve a aprendizagem da 

leitura, mas também uma língua para ser lida, um aparato bio-psicológico efetivo e, claro, um 

texto. Ler em voz alta não é apenas a soma da habilidade de ler e o saber a respeito do código. 

O ritmo, a entonação, as ênfases, entre outros detalhes de estilo a que se atribuem importância 

comumente, são características que denunciam uma forma própria de ler e a existência de uma 

interpretação17 sobre o que se está lendo. Esta forma de interpretar pode estar ensejada no 

                                                 
17 Interpretação no sentido da atividade de um ator ou de um declamador. 
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texto (como se vê nos textos teatrais), mas na forma de informações. Instruções do tipo: faça 

uma cara triste, não produzem essa expressão. Mesmo que a instrução seja objetiva e 

detalhada, apresentando toda a movimentação necessária, sua direção específica e tudo mais 

que se queira descrever com precisão e que possa ser efetivamente treinado, compreender 

“uma cara triste” e representá-la, depende em muito do ator (ou do aprendiz de ator), de seu 

discernimento. Se fosse de outra forma, a atividade de ator seria idêntica para todos eles. 

Interpretar seria, então, repetir meramente procedimentos contidos no texto, o que parecerá 

absurdo para qualquer um que já tenha lido uma peça teatral. Há nesses textos instruções, mas 

não do tipo que permita uma simples repetição ou que prescinda do investimento pessoal ou 

da criatividade do ator. 

No que se refere às necessidades de aprendizagem relativas aos conteúdos do 

conhecimento, principalmente em relação às atitudes, não há como afirmar que consistam em 

aprendizagens meramente informativas ou puramente práticas. Valores como, por exemplo, 

solidariedade, ou habilidades de persuadir, podem ser expressos em palavras e orientações, 

podem ser definidos e contarem também com livros, códigos de conduta ou manuais, a 

depender do contexto em questão. Contudo, saber o significado da palavra solidariedade não é 

o mesmo que praticá-la e decorar um manual de vendas não é o mesmo que obter o que é 

necessário à possibilidade de persuadir alguém a comprar. Ser solidário ou persuasivo são, 

sem dúvida, virtudes que depende de conhecimentos e atitudes. Saberes práticos sobre como 

fazer algo não são dispensáveis, muito menos valores morais, normas ou regras. Entretanto, 

nem a prática, nem a norma constituirão solitariamente a capacidade de pensar ou de tomar 

decisões, enfim, discernimento. 

Não seria possível assumir aqui, então, após tudo o que foi levantado, a posição de 

que se possa encontrar aprendizagem sem que haja em questão um conteúdo. Importa pouco 

se tal conteúdo se refere à prática, à teoria sobre o mundo (ou contexto social), ao fazer em 

curso, ou às explicações mais recentes sobre o movimento celeste. Tanto perícia quanto 

informações não parecem ocorrer em abstração ao contexto sócio-cultural em que são 

praticadas e concebidas, assim requerendo compreensão, apropriação, discernimento. 

Objetivos como transformar informações em conhecimentos bem como ação 

(comportamento) em atitude, em conduta, são entendidos como pertinentes e importantes para 

qualquer discurso que pretenda priorizar a aprendizagem. Entretanto, os conteúdos do fazer e 

do saber não são passíveis de serem assimilados (apropriados) sem que haja condições 

adequadas. Na base biológica encontram-se os recursos neurológicos, motrizes e sensoriais; 
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na base psicológica, os recursos cognitivos, emocionais e, no contexto social, as bases 

normativas para a ação (em amplo espectro), os valores, os sistemas de crenças e, em grande 

parte, o plano de possibilidades mais gerais para todas as pessoas. Não se pode esperar que 

em todos os casos, portanto, haja aprendizagem de conteúdos somente pela presença de 

conteúdos. Há sempre alguém que aprende. Morar em determinado lugar, com determinados 

recursos, ter determinadas oportunidades escolares e possuir determinadas características 

físicas são, via de regra, alguns dos recursos de que uma pessoa dispõe para aprender. A 

amplitude da participação social e a visão de mundo dependem da posição em que nele se está 

ocupando. 

2.2 NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

A expressão “necessidades educacionais especiais”, amplamente divulgada nos 

discursos educacionais que tratam de educação especial e educação inclusiva, parece 

fundamental à discussão em andamento. Não será possível considerá-la um sinônimo da 

expressão “necessidades de aprendizagem”, já abordada, tampouco como um arranjo 

independente. 

Se são realmente necessidades educacionais e têm a escola como contexto, parece 

inevitável a relação com a aprendizagem. Entretanto, se as necessidades de aprendizagem 

podem ser identificadas com os conteúdos e práticas escolares a serem aprendidos, o mesmo 

não parece possível para as necessidades educacionais especiais, por terem referências de 

outras ordens. De fato, no que se refere à sua definição, não parece poder ser formulada com 

facilidade sem que se estabeleçam antes algumas distinções. 

As noções sobre “necessidades educacionais especiais” levam a considerá-la, 

contando com o auxílio de Scheffler (1974), como um caso limítrofe entre definições 

programáticas e estipulativas. Buscar-se-á colocar em relevo o caráter programático da 

definição, entretanto, esta não será a única forma de consideração. Pode ser também 

identificada como uma definição estipulativa, pois parece buscar legislar sobre o contexto ao 

qual se refere, resumindo um grande número de situações sobre si mesma, como uma 

definição estipulativa não-inventiva o faz. Se tal indagação puder ser procedente, uma 

avaliação dupla será requisitada e envolverá a adequação prática da definição proposta e a 

adequação ético-política do programa pretendido. 
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Começando, então, do final e seguindo para o início da expressão “necessidades 

educacionais especiais”. O caráter especial parece poder ser compreendido como equivalente 

ao encontrado na expressão “educação especial”, isto é, especial no sentido de que tal 

condição represente algum tipo de limitação para a escolarização comum. Tal limitação, no 

entanto, não pode ser entendida em todos os casos como de ordem bio-psicológica ou 

comportamental. É claro que transtornos ou distúrbios dessas naturezas existem, que 

limitações neurológicas e cognitivas podem produzir efeitos que afetam o manuseio de 

instrumentos de uso escolar, que influenciam a concentração e a atenção dos estudantes (entre 

outras possibilidades bastante concretas), porém outros problemas bem menos tipificados 

parecem ter equivalente relevância na caracterização do que pode influenciar negativamente 

na possibilidade de uma escolarização adequada. Identificar o caráter especial da educação 

com circunstâncias em que características pessoais especiais direcionem por si mesmas as 

ações educativas parece uma consideração superada nos discursos educacionais, sobretudo 

nos documentos escolhidos para esta discussão. A tendência detectada se encaminhou para a 

noção de que o que pode haver de especial e que se relaciona com a educação escolar, da 

forma como parece estar sendo concebida, é a idéia de que a circunstância educativa 

compreendida como especial é que deve ter maior relevância, em detrimento de pré-

concepções que classifiquem como incapazes, em princípio, quaisquer pessoas em virtude de 

deficiências ou excepcionalidades que apresentem. Isso significa que, havendo ou não 

tipificação de patologias, se o processo educativo não conseguir progredir da forma esperada, 

deve haver uma readequação das ações de ensino e a produção de situações especiais, mas 

não reorientação de objetivos finais, nem da formação pretendida. Lê-se o seguinte a esse 

respeito na Declaração de Salamanca
18: 

[...] o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se a todas aquelas 
crianças ou jovens cujas necessidades educacionais especiais se originam em 
função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem. Muitas crianças 
experimentam dificuldades de aprendizagem e, portanto, possuem 
necessidades educacionais especiais em algum ponto durante a sua 
escolarização. Escolas devem buscar formas de educar tais crianças com 
sucesso, incluindo aquelas que possuam “desvantagens” severas (UNESCO, 
1994, artigo 3º). 

Portanto, as necessidades educacionais especiais não se referem exclusivamente às 

pessoas com deficiências, mas também a todos que, por circunstâncias diversas, apresentem 

problemas ou dificuldades em aprender. Se determinados tipos de deficiências representam 

                                                 
18 Seção sobre estruturas de ação em educação especial. 
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limitadores a alguns tipos de procedimentos de ensino, não se pode dizer o mesmo da 

condição geral de aprendizagem do estudante. Se não foi possível afirmar que a aprendizagem 

pode ser plenamente compreendida em abstração a conteúdos a serem aprendidos na escola, 

não parece ser possível compreender também que limitações específicas possam alterar todos 

os rumos da aprendizagem escolar, apenas porque afetam algumas de suas partes. A 

aprendizagem de línguas, de artes ou de cálculos não parece colocar para o aprendiz os 

mesmos pré-requisitos bio-psicológicos, o uso dos mesmos instrumentos concretos e 

simbólicos necessários a alguns tipos de treinos e exercícios, ou mesmo, a aprendizagem de 

conceitos e procedimentos de ação. Se se pode especular sobre algumas aproximações, a 

marca parece ser a diferença. 

Embora se busque lidar nas escolas com a aprendizagem de conhecimentos, de 

atitudes e com a possibilidade de apropriação destes como saberes pelos estudantes, isso não 

parece implicar pré-requisitos pontuais que possam ser generalizáveis para todas as 

aprendizagens escolares. A presença de deficiências visuais em sala de aula, por exemplo, 

impede que o educador faça referência às cores apenas indicando que esta ou aquela tem este 

ou aquele nome. Quem não enxerga não tem como associar nomes e cores utilizando a visão, 

contudo, isso não impede que este venha a aprendê-las por outras vias. É claro que se pode 

questionar a utilidade das cores e seus nomes para um cego, pois não funcionarão como 

pontos de referência para a identificação de objetos, entretanto não é esse o ponto que se 

pretende destacar. Tendo em vista determinadas características pessoais, no caso a ausência 

dos sentidos da visão, pode-se ponderar sobre qual a melhor forma de ensinar tal questão ou 

se esta deve ou não ser ensinada naquela sala de aula ou naquele momento. 

A experiência pessoal de educador tem mostrado que condições bio-psicológicas, 

favoráveis ou não, não são responsáveis necessariamente pelo sucesso ou fracasso de qualquer 

aprendizagem. Do ponto de vista biológico ou psicológico, é possível que se tenha todas as 

possibilidades preservadas, sem, contudo, conseguir aprender determinada questão escolar. 

Na verdade, este é um problema corriqueiro na escola regular e que pode ser denominado 

dificuldade de aprendizagem. Sendo assim, independentemente das razões que levaram à 

dificuldade observada (bio-psicológica ou de outra natureza), a escola e o educador devem 

agir buscando alternativas de ensino que facilitem a aprendizagem daqueles que apresentam 

(ou não) deficiências, incluindo apoio especializado e trabalhos educativos complementares, 

quando se mostrarem justificáveis. 
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Seria importante destacar também que a presença de problemas bio-psicológicos ou 

sociais não parece justificar, por si mesma, trabalhos alternativos ou outras intervenções 

propriamente escolares. A existência ou não de médicos, psicólogos, fonoaudiólogos ou 

assistentes sociais nos quadros escolares não parece ser condição para que qualquer trabalho 

educativo possa vir a realizar-se. Tais recursos podem auxiliar o dia-a-dia escolar, lidando 

com pequenos acidentes, problemas familiares e disciplinares específicos, entre muitos outros 

que podem afetar o aproveitamento do estudante, mas não podem ser responsabilizados por 

todos os problemas de aprendizagem de que fazem parte. 

Pode-se supor que uma criança criada só pela mãe tenha um bom aproveitamento nas 

aulas de história e um ruim nas aulas de matemática. É bem possível que em virtude de a mãe 

ter de trabalhar o dia todo, saindo de casa antes da criança acordar e retornando próximo da 

hora de ir dormir, a criança se sinta solitária e emocionalmente afetada por tal realidade. Não 

haverá como negar, nesse caso, que existam problemas afetivos em jogo, contudo estes não 

poderão ser responsabilizados pelo mau desempenho sem que se tenha que fazer o mesmo 

tipo de associação para qualquer outro desempenho. É claro que se podem utilizar 

psicologismos para explicar o aproveitamento positivo em história, especulando sobre a 

professora como alguém a quem a criança atribui valor materno positivo e isso ser realmente 

procedente. De outra forma, haveria também como especular sobre outras possibilidades mais 

ligadas aos processos educativos propriamente ditos e às dificuldades e prontidões necessárias 

para as disciplinas em questão. A criança poderia ter facilidades em ouvir e ler sobre história e 

isso explicar o seu aproveitamento positivo. Por outro lado, poderia ter dificuldades na 

organização dos exercícios de cálculo e em aprendê-los solitariamente, o que poderia ser 

compensado por um acompanhamento doméstico mais próximo e impossível, tendo em vista 

a circunstância familiar a que está submetida. 

Fará bastante diferença o tipo de enfoque. No primeiro, as soluções para os 

problemas percebidos na escola seriam de natureza não escolar; no segundo, mesmo existindo 

procedência no primeiro, a escola poderia efetivamente organizar-se para que a criança 

obtivesse o apoio específico necessário, propondo situações especiais de estudos e 

organização pessoal, sem necessitar de recursos alheios a ela ou aos educadores que lá 

trabalham. 

Não se quer com isso negar que existam problemas severos e incapacitantes, com 

comprometimentos generalizados ou riscos iminentes, mas estas não parecem ser as principais 

razões para a maioria dos problemas de aprendizagem na escola. Mobilizam ao redor de si 
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grandes paixões, sem, contudo, poderem ser bem trabalhados pelo educador em seus aspectos 

mais necessários, mais urgentes, quando a função educacional não é a principal. A função 

educacional será a principal quando o que estiver em voga for a inserção no mundo público 

do adulto e da cultura; quando o que estiver em jogo for a iniciação nesse mundo e a 

preparação para tanto. 

Embora o convívio escolar seja, de certa maneira, terapêutico em alguns dos casos, o 

aspecto educacional parece secundário. Isso não quer dizer, entretanto, que as escolas não 

possam ser positivas em casos severos, mas que, tendo em vista processos reabilitacionais em 

curso, aspectos educativos e, principalmente, socializadores podem ser apenas 

complementares, não peça principal no momento de desenvolvimento da pessoa em questão. 

A fim de que estes últimos apontamentos não resultem em mal-entendidos, torna-se 

conveniente retomar o caminho já iniciado, seguindo-se para o termo central da expressão, 

isto é, para o termo educacional. Sua utilização, no entanto, não se dá sem polêmica. 

Educativo talvez fosse um termo mais adequado, como pode ser observado em alguns dos 

documentos. Educativo parece exprimir mais a idéia de atividade do que educacional, que, 

por sua vez, parece-se mais com algo mais geral, mais ligado ao termo educação e às metas 

mais gerais de formação. Se a aprendizagem pode ser compreendida como resultado da 

atividade que o estudante realiza na escola, relacionando-se com conteúdos, exercícios e 

debates, é nesse tipo de ocasião que acontecerão problemas e, com eles, a necessidade de 

soluções. 

É claro que existem barreiras para a aprendizagem em outros contextos para além da 

sala de aula. As políticas públicas de educação, por exemplo, podem apresentar programas 

que valorizem certos aspectos da formação, o que pode acabar por prejudicar alguns grupos. 

Isso não se dá necessariamente por negligência, mas, muitas vezes, por desconhecimento de 

certas causas. As políticas inclusivas são exemplos disso. Parecem ter vindo para corrigir 

injustiças passadas, não necessariamente criadas de má fé. 

Limitações nas políticas educacionais acabam por se desdobrar em limitações na 

amplitude de ação e nas possibilidades corretivas dos problemas de aprendizagem observados. 

Esse ângulo de visão, desse modo, não parece favorecer a intervenção direta da escola, já que 

a organização da educação em torno de metas principais e preferências estruturais é uma 

decisão social e não escolar. Encarar os problemas de aprendizagem na escola como 

educacionais parece poder implicar uma terceirização de soluções para instâncias superiores 
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da estrutura educacional, cujo efeito sobre os problemas terá um resultado semelhante ao 

especulado em relação ao primeiro caso da criança solitária. 

Seja qual for a perspectiva mais proeminente de entendimento dos problemas de 

aprendizagem (como educativos ou educacionais), o mais importante parece ser que sejam 

trabalhados e solucionados. 

Para finalizar esta parte, resta abordar ainda o termo necessidades, que abre a 

expressão. Necessidades, nesse contexto, parece relacionar-se de maneira próxima ao seu uso 

na expressão “necessidades de aprendizagem”. Não parecem ser propriamente equivalentes, já 

que as necessidades de aprendizagem parecem ser o que deve ser aprendido, ao passo que as 

necessidades educacionais especiais o que, por alguma razão, não pôde ser. Mesmo assim, 

vale destacar que aparecem em ambos os casos imperativos às escolas que não podem ser 

simplesmente ignorados. 

Antes de fechar a compreensão da questão segundo esta última definição, cabe um 

parêntese sobre outra forma de uso da expressão. Seria a idéia de “necessidades especiais”, 

utilizada, entre outros, na LDBEN
19.  

Pessoalmente tenho inúmeras dúvidas a respeito, reforçadas pela falta de 
clareza e precisão da expressão necessidades especiais ou educacionais 
especiais, quando referidas à escola. São muito vagas, seja do ponto de vista 
da pessoa que as sente e apresenta, seja do ponto de vista das provisões 
necessárias para suprir as diferentes manifestações de necessidades 
(CARVALHO, R.E., 2000, p. 37). 

A ausência do termo educacional parece mudar bastante o significado em jogo, 

aproximando a expressão da figura do deficiente ou do excepcional. De fato, Mazzotta 

(2001), Silva (2004) e Mendes (2001) já haviam apontado essa associação e sua função 

política de desarticulação de processos estigmatizantes da figura do deficiente. Comparando-

se aos termos levantados por Mazzotta, por exemplo, para se referir às pessoas deficientes em 

outros tempos, entre eles: idiota, subnormal, aleijado e muitos outros, a condição de especial 

parece bem menos pesada, mais digna enfim. Entretanto, a caracterização como uma pessoa 

com necessidades especiais não parece cumprir apenas a função de atenuar o peso social da 

condição de deficiente, mas também a de mudar, em parte ao menos, a sua lógica. 

Penso que a substituição dos termos “excepcional”, “deficiente” [...] e outros 
pela expressão “necessidades especiais” traduz uma intenção persuasiva dos 

                                                 
19 Há um excerto no item 1.2 (primeiro capítulo) em que a expressão pode ser vista em utilização no 
documento. 
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“especialistas” em relação aos “leigos”. Objetiva-se favorecer, por meio das 
palavras, um corte epistemológico que evolua do paradigma reducionista 
organicista – centrado na deficiência do sujeito – para o paradigma 
interacionista – que exige uma leitura dialética e incessante das relações 
sujeito-mundo (CARVALHO, R.E., 2000, p. 36). 

Parece haver, dessa maneira, pelo menos duas formas de entender necessidades 

especiais: como uma atualização da idéia de deficiência e como uma forma de relativizá-la em 

cada contexto. No primeiro caso, comum e facilmente encontrado no cotidiano escolar, parece 

estar uma forma de qualificação mais digna e, no segundo, parece estar a busca (mas de forma 

mais restrita) por mudar a compreensão do deficiente como incapaz em todas as suas 

possibilidades de ser e fazer. De um lado parece estar o politicamente correto e do outro a 

busca por mudanças mais profundas. 

Fechado o parêntese, podem-se observar aproximações e distanciamentos entre as 

definições apresentadas de necessidades de aprendizagem, necessidades especiais e 

necessidades educacionais especiais. Enquanto a primeira parece referir-se a qualquer um, a 

segunda e a terceira parecem bem mais específicas. 

Qualquer um tem necessidades de aprendizagem, inclusive pessoas com 

necessidades especiais e com necessidades educacionais especiais, pois estas têm relação com 

a aprendizagem escolar a que qualquer um deve ter acesso. Entretanto, as necessidades 

especiais de um cego parecem por demais pessoais, mesmo quando se apresenta como 

comparativo às necessidades de outros cegos. Existem necessidades que são comuns, mas 

também outras que dizem respeito a uma pessoa específica, a um sujeito determinado. Por 

mais que haja visibilidade em algumas necessidades especiais, estas não serão necessidades 

educacionais especiais se não se referirem a processos educativos, cuja evidência de 

aprendizagem não foi clara ou simplesmente não apareceu. Se for esta realmente a condição 

principal pela qual a classificação necessidades educacionais especiais possa ser empregada, 

qualquer um poderá ser visto a partir dela, sem que, para isso, necessidades especiais tenham 

que ser identificadas. 

Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que, 
durante o processo educacional, apresentarem: I - dificuldades acentuadas 
de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que 
dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas 
em dois grupos: a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; 
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; 
II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais 
alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; III - 
altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os 
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leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes (BRASIL, 
2001, artigo 5º, grifo nosso). 

A sentença “durante o processo escolar” parece referir-se justamente ao que foi 

ressaltado. Não parece ser pertinente um julgamento sobre necessidades educacionais em 

abstração do que efetivamente acontece nas salas de aula das escolas. Um processo educativo 

(ou educacional) deve estar em curso para que possam ser observadas dificuldades de 

aprendizagem e isso não parece pouco nem para as pessoas com necessidades especiais, nem 

para os que não as têm a princípio. 

Necessidades especiais para dirigir, por exemplo, não parecem poder ser confundidas 

com outros tipos de necessidades. Pode-se precisar de equipamentos e recursos adicionais 

para a pilotagem de um carro em virtude da ausência dos membros superiores, mas isso 

parece ter pouco impacto na condição geral para a leitura e, muitas vezes, para a escrita com a 

boca. 

Podem-se ter problemas para ouvir, mas, ao mesmo tempo, não ter nenhum para 

observar os acontecimentos ao redor em detalhes muito precisos. Pode-se inclusive encontrar 

muitos casos em que a ingenuidade de alguém não atrapalhe, em nada, a assimilação da 

aritmética e dos exercícios de cálculo. Se há necessidades, estas não incidem em cascata sobre 

todos os caminhos de escolarização, a não ser naqueles ligados às necessidades de 

aprendizagem que são, via de regra, necessárias porque representam as aspirações da 

formação de todos.  

É evidente que para ouvir e entender histórias contadas oralmente, tanto a audição 

quanto o domínio sobre a língua falada são condições necessárias, mas se a história só puder 

ser contada da forma descrita. No entanto, se outras possibilidades forem levadas em 

consideração, como por exemplo, a adoção de sinais formais (ou constituídos no grupo) que 

possam expressar significados da mesma forma que os sons das palavras, aquilo que antes se 

apresentava como necessário, nesse caso, não o será mais. Não haverá cura da surdez, mas 

esta deixará de ser impedimento para que se acompanhe e se entenda a história. Por outro 

lado, não parece ser porque se ouviu uma história que esta tenha sido automaticamente 

compreendida. Entender e repetir os sons das palavras, como já foi visto antes, não é o mesmo 

que compreender a mensagem ou suas implicações. 

Se as necessidades especiais não incapacitam para todo e qualquer processo 

educativo que busque a aprendizagem, mesmo não se tratando de casos severos, não há como 

negar que muitas vezes influenciem em alguns em particular. Não se trata de ressaltar os 
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problemas motores que pelo treino ou pela tecnologia podem encontrar com facilidade uma 

alternativa, mas outros que, via de regra, afetam diretamente o entendimento das informações 

e a concentração durante as atividades escolares. Se há conceitos, procedimentos e atitudes a 

serem assimilados, compreendidos e utilizados, necessidades especiais como estas parecem 

poder incidir diretamente sobre o aproveitamento em grande parte das atividades. 

Seria injusto pensar que uma criança de onze anos, cujo desenvolvimento mental 

tenha sido classificado como de cinco anos, aprenda, como grande parte dos outros de sua 

idade, operações matemáticas complexas. Se se quer chegar a isto, há pré-requisitos 

conceituais e instrumentais importantes para que qualquer um venha a compreendê-las e 

operacionalizá-las nas atividades de classe. Só aprenderá se antes passar por eles e 

gradativamente se aproximar da aprendizagem esperada. Não se trata de antecipar em que as 

necessidades especiais resultarão em necessidades educacionais especiais, mas de destacar 

que, no que se refere à apropriação de conteúdos, as dificuldades que podem estar presentes 

não dependem simplesmente de quem aprende, mas também da pauta de aprendizagem, dos 

conhecimentos em voga. É claro que uma pessoa qualquer apresenta facilidades e 

dificuldades, entretanto parece pouco esclarecedor atribuir-lhe todo o mérito pela 

aprendizagem (ou pela carência de). 

É nesse ponto, então, que a aprendizagem parece poder se ligar ao ensino de uma 

forma diferenciada, não apenas como seu resultado, mas, principalmente, como oportunidade, 

como enriquecimento. Quando se ensina algo e este é aprendido sem grandes interferências e 

experimentações (caso de muitos superdotados, mas nem sempre somente para eles), a forma 

de ensinar parece poder ser qualificada como adequada. Se isso ocorre de forma generalizada 

em uma sala de aula, em uma classe de uma escola qualquer, nada parece indicar que os 

processos de ensino precisem ser retificados, embora possam ser aprimorados constantemente 

a partir de releituras dos conteúdos ministrados e de debates com os estudantes (entre outros), 

se o educador assim quiser. 

No entanto, não parece possível que tal circunstância venha efetivamente a acontecer 

como regra em uma escola para todos, já que quanto maior a diversidade de pessoas, maior 

será a quantidade de arranjos possíveis entre facilidades, dificuldades, características pessoais 

e sociais. 

Se a plena aprendizagem for mesmo uma possibilidade remota nesses contextos, 

resta então a possibilidade de refletir sobre cenários mais diversificados, compostos pelos que 

aprendem fácil, pelos que aprendem devagar, pelos que aprendem muito, pelos que nem tanto 
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assim e pelos que pouco aprendem, a depender do que se está ensinando. Há diferenças nas 

aprendizagens de todos e razões diferenciadas para isso. A análise caso a caso, portanto, 

parece útil, pois pode permitir soluções sob medida, contanto que se ponham em relevo 

aspectos educativos (e educacionais), não apenas de outras ordens. Não há problema em se 

verificar na escola comprometimentos severos, mas as soluções, nesses casos, fugirão 

bastante da alçada escolar, como plena possibilidade. Há que se delimitar com mais clareza o 

que é educativo (e educacional) e o que não é. Com isso, poder-se-á efetivamente buscar 

soluções de ensino para os problemas de aprendizagem de qualquer um. Não se pode dizer, a 

esta altura, no entanto, que questões não educativas (ou não educacionais) não participem da 

aprendizagem, mas que, deslocar o foco do ensino para priorizá-las nas escolas não parece 

permitir que se ofereça nem formação nem apoio especializado adequado. 

2.3 CONCEPÇÕES SOBRE ENSINO E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Não há como negar que o ensino ocupe um lugar especial entre os temas urgentes da 

escola, bem como seus problemas e potenciais soluções. As mudanças recentes no contexto 

educacional, entre elas a adoção de políticas de educação inclusiva, têm imposto aos 

profissionais de educação reflexões de ordem prática bastante significativas, cujos efeitos 

concretos sobre a formação e aprendizagem da população parecem bastante aguardados. 

Embora não se possa dizer que tais mudanças já produzam os efeitos esperados, em muitos 

campos há progressos bastante evidentes. A abertura da escola para todos parece um deles. O 

número de cem porcento de crianças e jovens em idade escolar na escola está muito próximo 

de ser comemorado e isso não parece pouco, mesmo existindo ainda muitos pontos negativos 

a serem superados. 

Não foi possível, entretanto, entrar em questões de ensino sem que antes fossem 

observados alguns dos fundamentos sobre educação escolar e aprendizagem que lhes dão 

suporte nas propostas nacionais. Como já foi apontado, há metas educacionais e concepções 

de aprendizagem que parecem exigir do ensino coisas específicas e por vezes diferentes, ainda 

mais em relação à educação inclusiva e ao atendimento às necessidades educacionais 

especiais. No que se refere à educação escolar, foram observadas algumas divergências a 

respeito do termo formação e seu emprego nas noções sobre formar pessoas, formar 

trabalhadores e formar cidadãos. Se a educação escolar deve realizar-se preponderantemente 
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por meio do ensino, como apareceu no artigo 2o da LDBEN, pode-se presumir que as formas 

de ensino estejam sendo vistas como possibilitadoras de formação, como meios pelos quais se 

podem alcançar ou não os objetivos formacionais mais gerais e, portanto, como questões 

fundamentais para o desenvolvimento dos recursos necessários à inserção no mundo do 

trabalho e ao exercício da cidadania. No que se refere ao termo aprendizagem, além de sua 

grande prevalência nos documentos escolhidos, pôde-se refletir sobre a pertinência de seu uso 

em estudos que se propõem analisar a aprendizagem de forma independente dos conteúdos 

escolares em processo de ensino e, também, sobre algumas de suas ênfases em concepções 

ligadas às condições bio-psicológicas para o aprender, ligadas ao comportamento como meta 

e evidência de aprendizagem e sobre o papel da aprendizagem de informações na condição de 

fazer, compreender e pensar. 

Se o ensino proposto no contexto nacional puder ser entendido como aquele capaz de 

fazer aprender o que é ensinado (não apenas como uma atividade descompromissada ou que 

se resuma a meras tentativas), uma indagação parece ser de grande pertinência para a 

discussão em curso: como se pode fazer tal ensino?20. 

2.3.1 O ENSINO, AS ATIVIDADES ESCOLARES E AS INFORMAÇÕES 

No artigo 4o da Declaração de Jomtien, o ensino é entendido como tendo que primar 

pelo uso de “abordagens ativas e participativas” por serem presumidamente mais eficazes em 

                                                 
20 De fato, essa preocupação com o como fazer o ensino tem sido recorrente em minha experiência 
como docente. Atuo há oito anos no ensino superior, trabalhando principalmente em cursos de 
pedagogia. Trabalho em duas faculdades atualmente, uma delas em Cotia-SP e outra situada na zona 
sul da cidade de São Paulo. Em ambas os discentes são, em grande parte, educadores da rede pública 
de ensino, tanto municipal quanto estadual. Ministro uma disciplina chamada Processos Educacionais 
Diferenciados, cujo objetivo é discutir princípios e processos de educação inclusiva. Embora o assunto 
desperte, por razões diversas, muito interesse e envolvimento, os discentes que já atuam como 
educadores têm enfatizado a preocupação com a organização do ensino nas escolas inclusivas. Isto tem 
sido visto por mim, de forma geral, como algo positivo, no entanto, a forma como apresentam tal 
preocupação tem me levado a entender que buscam respostas prontas, receitas, muitas vezes vindas da 
educação especial, mas que também não parecem satisfazer pela dificuldade em se adequarem às 
situações corriqueira encontradas em salas de aula regulares. Nessa linha de preocupação, aparecem as 
limitações para lidar com estudantes com necessidades especiais em situações mais individualizadas, 
como acreditam ser os trabalhos em educação especial. O problema maior parece poder ser traduzido 
pela dificuldade de articular, ao mesmo tempo, a atenção especial requerida, ao trabalho com os 
demais, visto que é notória a quantidade exagerada de estudantes por sala nas escolas públicas. Esse 
assunto será retomado mais a frente, enfatizando a maneira como tenho trabalhado a orientação nessas 
circunstâncias, isto é, propondo a contextualização e a relativização dos problemas educativos 
encontrados por eles. 
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“garantir aprendizagem”. Nessa mesma linha, o artigo 6o aponta a importância de se criar um 

ambiente de “aprendizagem onde haja calor humano e vibração” (UNICEF, 2006). 

Se o ensino se constitui em uma ação de cunho educativo, parece inadequado 

distinguir suas diversas possibilidades de realização e metodologias, por critérios como 

atividade e participatividade. Se for realmente uma ação realizada pelo educador com vistas a 

promover aprendizagem nos estudantes, parece contraditório pensar que seja a única atividade 

em jogo no processo. Da mesma forma que o educador age para ensinar, o estudante também 

o faz para aprender, quer no sentido de estar presente na sala de aula, acatar e participar das 

propostas do educador, quer no sentido de buscar aprender efetivamente com elas. A atividade 

e a participatividade, portanto, não parecem ser dispensáveis em qualquer ensino e, enfatizá-

las, como aparece em algumas proposições metodológicas, não se parece a algo mais do que 

recorrer a um lugar comum. Freqüentemente se encontra nos textos sobre ensino em educação 

inclusiva a seguinte configuração: 

A escolha metodológica deve levar em conta uma série de variáveis, sendo a 
mais importante como se entende o processo de aprendizagem, que é o ponto 
de partida e chegada de toda intervenção educacional. O conceito de 
aprender determina o de ensinar, porque ambos constituem uma relação 
inseparável. Uma concepção construtiva de aprendizagem deve refletir-se 
em uma metodologia ativa que crie as condições necessárias para que o 
aluno seja o verdadeiro protagonista de seu processo de aprendizagem. [...] 
O tipo de aprendizagem que se quer alcançar é outro fator importante no 
processo metodológico. A aprendizagem mecânica e repetitiva tem gerado 
um bom número de dificuldades de aprendizagem devido à [sua] pouca 
consistência [...], ao limitar-se a um acúmulo de conhecimentos sem 
estabelecer relações adequadas entre [eles]. Importante é que o aluno consiga 
uma aprendizagem significativa, o que implica que o indivíduo aja ou reflita 
sobre a informação (BLANCO, 1995, pg. 312). 

Muitos dos aspectos apresentados no excerto já foram abordados e também serão 

retomados ao longo desta subseção, por hora, a ênfase recairá na discussão da atividade e da 

participatividade como metodologia de ensino. Entretanto, cabe um breve comentário sobre a 

idéia de interdependência entre ensino e aprendizagem (processo ensino-aprendizagem). 

Parece claro se tratar de um uso programático. Sua intenção parece ser chamar a atenção para 

a idéia de que o ensino deva ser eficaz e que os indícios de sua eficácia devam ser procurados 

na aprendizagem. De fato, esta é uma das discussões interessantes e extensas à qual Scheffler 

(1974) procurou lançar luz e que não pode ser mais bem abordada do que pelo próprio autor. 

Se valem suas conclusões, a mais significativa aqui é a de que pode existir, efetivamente, 

aprendizagem sem ensino e ensino sem aprendizagem. Este é, inclusive, um dos grandes 

problemas a serem vencidos pelo ensino, ou seja, responder à pergunta sobre como ampliar 
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sua eficácia e produzir a aprendizagem esperada, a partir daí. Se esse não fosse o caso, isto é, 

se todo ensino produzisse a aprendizagem esperada, não haveria o que discutir sobre o tema e 

esta discussão se esvaziaria rapidamente. Há aprendizagem sem ensino e há ensino que não 

produz aprendizagem, mesmo quando utiliza recursos metodológicos consagrados. Porque há 

ensino sem aprendizagem é que esta discussão parece se justificar. 

Fechado este parêntese, buscar-se-á retomar o caminho já iniciado. Se as distinções 

entre atividade e não atividade, entre participatividade e não participatividade parecem pouco 

importantes para o entendimento do ensino proposto, seus usos programáticos parecem se 

justificar. Chamar a atenção das ações de ensino para a atividade e participatividade 

assemelha-se à busca por enfatizar a importância de que os estudantes venham a aprender 

coisas significativas na escola e que, para isso, tanto educadores quanto educandos devem 

canalizar esforços. 

Em uma linha semelhante de raciocínio, poder-se-ia colocar em foco, também, a 

idéia expressa por Dutra (2000) de que aprender se constitui, em parte, em investigar. Se a 

aprendizagem puder ser considerada como uma forma de investigação, não parecerá 

descabida a idéia de que aprender possa representar interesses do estudante. Se se investiga, 

se se move em direção a um saber, é porque se quer ou, no mínimo, porque se está sendo 

estimulado a isso. Dessa forma, um ensino que estimule a atividade investigativa pode ser 

mais significativo do que outro, cuja ação do estudante consista apenas em ouvir e observar 

coisas desinteressantes ou que não façam nenhum sentido para ele. 

No entanto, o desejo de aprender mais e continuamente (visto em Dewey) e o apreço 

pelas virtudes intelectuais (visto em Oakeshott) não são posições às quais se esteja fazendo 

referência nesse momento. Dependem de iniciativa pessoal, tal e qual qualquer investigação 

(mesmo as estimuladas), mas não podem ser vistas como posições encontradas a princípio 

(como pré-requisitos) e sim como objetivos aos quais o ensino deve alguma satisfação. 

O que estaria em investigação, a princípio, na aprendizagem pela via do ensino? 

Seria a investigação livre? Se levada em consideração a noção trabalhada de necessidades de 

aprendizagem, o que se deveria investigar para aprender não poderia ser qualquer coisa, mas 

os conteúdos culturais eleitos pela sociedade como prioritários e fundamentais para a 

formação do trabalhador e do cidadão. Parece certo que esses conteúdos não podem ser 

entendidos, em qualquer caso, como de interesse espontâneo dos estudantes. Embora sejam 

considerados socialmente importantes, carecerão, em grande parte das vezes (senão na 

maioria delas), de estímulo para uma aproximação. 
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Contudo, se o ensino se constituir em torno dos objetivos de tornar interessante e 

atraente os conteúdos que aborda, nada impede que a prontidão para investigar o que é 

ensinado se instale e se torne mais geral. Tanto fará se a metodologia de ensino priorizar a 

utilização de livros ou as dinâmicas de grupo, desde que se usem textos e movimentos para 

ensinar conteúdos compatíveis e pertinentes com a vida social (aqueles eleitos pela própria 

sociedade) e, ao mesmo tempo, que se busque atrair o interesse dos estudantes para que 

invistam em aprender o que é ensinado. 

Se o que deve ser ensinado na prática não tem mistério algum, pois os currículos 

existem e estão repletos de matérias, informações e procedimentos a serem aprendidos, como 

proceder para ensiná-los, no entanto, não poderá ser acessado de maneira tão direta. Se o que 

deve ser ensinado se encontra nas matérias e demais conteúdos dos currículos e a forma de 

ensinar não fugirá, na maioria dos casos, à atividade do estudante, a significatividade do 

ensino não poderá ter base apenas em metodologias, mesmos que estas pareçam atraentes ao 

educador. Pode-se constituir um ambiente estimulante em salas de aula, realizando jogos, 

projetando filmes ou contando histórias. Importa pouco para a significatividade do ensino se 

tais conteúdos exigem mais ou menos atividade dos estudantes, basta envolvê-los, basta 

despertar-lhes o interesse para poder ser considerado significativo. 

Há também uma outra questão latente e importante que pode ser resgatada e que 

segue a mesma linha do chamado para um ensino mais ativo: a dúvida sobre o valor do ensino 

baseado na transmissão de informações e suas possibilidades de fazer aprender o que está 

posto como necessário. As informações estão presentes em quase todos, senão em todos os 

conteúdos escolares, o que não traz como conseqüência direta que o ensino deva ser sempre 

veiculação informativa. Não parecem existir conteúdos escolares somente informativos e 

outros de outra natureza. Em certa medida, todos parecem exigir uma certa dose de 

informação e outra de experimentação, mas isso não quer dizer que se possa ensinar 

apresentando ao estudante pouca ou quase nenhuma informação, ou que quanto mais 

informação, mais significatividade terá uma aula. A oposição ação-informação, muito 

comentada no campo educacional, parece desse modo equivocada. 

Pode-se aprender a fazer e aí se supor que a atividade tenha sido a responsável pelo 

êxito do ensino e da aprendizagem, entretanto, se estiver em questão um fazer profissional 

como o do vendedor de uma loja qualquer, não haverá como realizar tal fazer, de uma forma 

determinada, sem que informações tenham sido transmitidas e sem que se possa contar com a 

possibilidade de que o atendente venha a realizar o seu trabalho com discernimento. Pode-se 



 

77 

querer abordar as definições de democracia em uma situação de aula e, ao fazê-lo, atribuir-

lhes máxima importância. No entanto, se a abordagem se resumir a informar conceitos, a 

escuta e a memorização talvez venham a ser as mobilizações de atividade mais importantes e 

a repetição das informações, a expressão do que foi aprendido. 

 Todavia, se estiver em jogo a compreensão das implicações destes conceitos para o 

exercício da cidadania, não haverá como prescindir de outras formas de ensino, com o 

emprego de debates e discussões. Pode-se, enfim, aprender a pensar e a resolver muitos tipos 

de problemas ao longo da escolarização, mas não conseguir precisar se esta aprendizagem 

tornou-se possível a partir do domínio das informações empregadas nas explicações sobre 

como se deve pensar, ou se foram os exercícios de reflexão que a produziram. 

Parece não haver, dessa forma, modos puros e concorrentes pelos quais buscar 

compreender a atividade de ensinar e suas possibilidades de oportunizar aprender, mas 

divergências maiores, de caráter programático, sobre os objetivos educacionais e a formação 

pretendida. Parece haver nos documentos em discussão a busca por estimular a formação de 

um sujeito capaz não só de compreender o conceito de cidadania, mas de capacitar-se para 

ocupar um lugar na cidadania, inclusive propondo novos modos de compreendê-la. 

Não se pode ser preparado para tudo isso pelo ensino, sem o emprego de informações 

e sem atividade. No entanto, não será porque o estudante foi capaz de reproduzir certas 

informações e realizar certos rituais com adequação, que tenha aprendido a ser cidadão. 

Aprender a ser cidadão não é o mesmo que saber em que consiste ser um cidadão. De fato, 

esta é, em parte, uma das discussões que Scheffler (1974) procurou enfrentar. Ensinar que a 

cidadania deve ser desta ou daquela forma não implicará que o produto do ensino seja o 

cidadão ou que o que foi dito a respeito funcione como base de identificação pessoal para o 

aprendiz. 

O mesmo parece poder ser dito em relação ao ensino do fazer, em Ryle (1968), 

guardadas as devidas proporções, e em relação ao ensinar a pensar em Oakeshott (1968). A 

formação de um ser não parece poder se dar por meio de uma ligação direta entre a ação de 

ensinar alguma coisa e a possibilidade de aprender a ser alguém. Parece sempre haver algo 

mais a se organizar, fora do controle do ensino, para isso se tornar possível. 

Se não parece ser propriamente o emprego de ações ou de informações que virá a 

favorecer a prioridade de determinados aprendizados através do ensino, talvez a análise 

combinada de quem ensina, o que ensina e para quem ensina, proposta por Passmore (1980), 
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possa vir a auxiliar a orientação de um olhar mais analítico e a tomada de algumas decisões 

sobre a prática a ser adotada. 

Um método, portanto, não será importante porque apresenta garantias para a 

aprendizagem, pois, a esta altura, não se tem convicção de que isso possa ser efetivamente 

possível. A utilização de métodos de ensinar, por outro lado, não parece precisar ser 

desestimulada por essa razão. Um método de ensinar será valoroso, não pela sua condição de 

propiciar aprendizagem em qualquer caso específico, mas pela sua condição de ampliar êxito 

em determinadas situações mais gerais. Nesse sentido, não parece haver métodos cuja 

utilização garanta aprendizagem, mas muitos métodos para muitas situações de ensino e de 

aprendizagem. 

2.3.2 O CARÁTER TRIÁDICO DO ENSINO E A ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

Na Constituição Federal, artigo 206, a ênfase nas bases sobre as quais o ensino deve 

ser ministrado não o direciona para modelos pedagógicos específicos. Nesse sentido, chama a 

atenção o compromisso com o pluralismo metodológico e a liberdade de aprender e ensinar: 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo 
de idéias e de concepções pedagógicas [...] (BRASIL, 1988). 

No que se refere à importância da iniciativa do estudante em buscar aprender, 

nenhuma novidade poderá ser destacada. Parece claro que aprender requer interesse e 

canalização de esforços por parte do estudante ou, pelo menos, estímulo para que isso possa 

vir a ocorrer. Liberdade de aprender, nesse sentido, parece poder se referir aos direitos de 

encontrar na escola e no ensino elementos que interessem e que possam ser significativos para 

o atendimento das necessidades sociais e aspirações pessoais dos estudantes. Discutir-se-á 

aqui, portanto, liberdade de aprender não como uma possibilidade de obter do ensino apenas o 

que convém ao estudante, mas de exigir do ensino o investimento em sua aprendizagem. Se 

não se toma partido na Constituição Federal de determinadas metodologias como salvaguarda 

frente às limitações de êxito intrínsecas aos processos de ensino, isso talvez aconteça porque 

se acredite que múltiplas possibilidades de ensino sejam mais adequadas à realidade 

multifacetada da educação nacional, da diversidade de estudantes, de suas histórias pessoais e 



 

79 

coletivas. Se o ensino puder ser compreendido como ensino de alguma coisa, feito por alguém 

e voltado para outros, os processos pelos quais se seleciona a forma de ensinar podem estar 

pautados por uma abordagem que englobe todos esses elementos. Se esse ponto puder ser 

considerado verdadeiro, a liberdade de ensinar poderá estar na articulação livre que o 

educador poderá realizar usando-os. 

[...] a prova de que se é um bom professor não está no fato que ele escreve 
com clareza no quadro negro, que saiba manter a disciplina ou manipular as 
mais recentes técnicas visuais, mas sim no fato que os alunos aprendam ou 
não o que se busca ensinar-lhes. Insistir, sempre, em que ensinar algo a 
alguém é um modo de familiarizar-se com fatos tais como estes 
(PASSMORE, 1980, p. 04). 

O verbo ensinar, segundo o autor, aparece comumente em três tipos de usos e 

contextos: como verbo intransitivo, transitivo direto e transitivo indireto. Seriam exemplos 

destes, as seguintes frases: “ele ensina”, no sentido de sua ocupação profissional; “ele ensina 

matemática”, no sentido de que ensina algo; e “ele ensina para jovens”, no sentido de que 

ensina a alguém. O autor não questiona a pertinência desses usos, mas busca destacar as 

possibilidades analíticas que podem ser criadas se considerados concomitantemente todos os 

três elementos em jogo na fórmula “para todo X, se X ensina, deve haver alguém a quem se 

ensina e algo a se ensinar”, mesmo que estes não sejam expressos quando se fala sobre ensino 

(PASSMORE, 1980, p. 04, grifo nosso). O caráter triádico do verbo, portanto, refere-se ao 

trio (X, algo e alguém) que se pressupõe estar em jogo quando se aborda ensinar. 

Sua analítica constitui-se em questionar os elementos da fórmula, passando por cada 

um deles e refletindo sobre os demais quando um é destacado. Por exemplo, se “X” é quem 

ensina, suas opções em relação à forma de ensinar poderão ser avaliadas em referência ao 

“algo” a ser ensinado (o conteúdo), ao “alguém” a ser ensinado (ao estudante) e em relação 

aos recursos de que “X” dispõe para dar conta do contexto em questão. Qualquer um dos três 

elementos pode ser colocado em relevo e tensionar os outros dois, de modo a que se possa 

refletir sobre o arranjo proposto, seus limites e possibilidades. 

A pergunta corriqueira de educadores sobre como fazer para ensinar estudantes com 

necessidades especiais, nessa perspectiva, poderia ser reformulada para uma alternativa como 

a que segue: como posso eu fazer para ensinar determinados conteúdos, a determinadas 

pessoas, com determinadas necessidades especiais? Se analisada de acordo com as 

considerações de Passmore (1980), a questão poderia ser compreendida como mal construída, 

já que a expressão “necessidades especiais” figuraria como se fosse um quarto elemento. 

Entretanto, se se buscar entre os argumentos do próprio autor a referência que fez sobre 
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educação de deficientes, encontrar-se-á a possibilidade de entender que, para ele, a deficiência 

pode configurar-se como um atributo geral de quem é ensinado, o que requisitaria, 

automaticamente, um educador especializado e que soubesse como ensinar o algo em questão. 

Se a condição de deficiente realmente puder ser destacada de outras considerações sobre 

quem aprende no ensino, isso parece se justificar porque deve, por direito (no caso nacional), 

ser considerada antes de se decidir sobre como proceder. 

As necessidades especiais são, grosso modo, equivalentes às deficiências, mesmo 

que haja controvérsias a esse respeito. Se tal proposição puder ser acatada de fato, propiciará 

que a hipótese sobre um equívoco na construção da pergunta, posta linhas atrás, se torne fato 

e nada mais se possa dizer a respeito. Para a pergunta sobre quem se estaria ensinando, viria a 

resposta: para alguém com necessidades especiais e isto seria suficiente como condição 

necessária, nesse critério, para pensar o ensino, o que não é, de forma alguma, a posição em 

voga nesta dissertação. 

As considerações a respeito das necessidades especiais presentes em processos de 

ensino discutidas até aqui, não parecem corroborar com a idéia de que estas possam, por si só, 

determinar a forma do ensino, a não ser em situações pontuais e contextualizadas nas quais a 

pertinência de trabalhos especiais é clara e justificada. Assim sendo, não haverá outra 

justificativa a oferecer para realçar a condição de especial, a não ser a de que, dependendo do 

recurso de ensino escolhido pelo educador (visual, sonoro, sinestésico ou de outra ordem), 

poderá haver restrições à participação de todos e impedimento à aprendizagem de alguns. Se 

não for possível saber antes sobre algumas necessidades especiais que afetam as 

possibilidades de ensino, este corre o risco de fracassar, pelo menos no que se refere a alguns 

estudantes. 

Uma outra construção pode ser proposta a partir dos últimos apontamentos 

realizados: a substituição da expressão “necessidades especiais” por “necessidades 

educacionais especiais” e sua subseqüente avaliação na questão formulada. Se as necessidades 

educacionais especiais requerem uma avaliação contextualizada das facilidades e dificuldades 

de aprendizagem do estudante (como em parte aparece em relação às necessidades especiais), 

não haverá como concluir que possam ser utilizadas para identificar os estudantes, pelo 

caráter temporário e circunstancial em jogo na sua definição. 

Nessa forma de conceber o problema, as necessidades educacionais especiais não 

representarão um tipo de marca (que existe em relação às necessidades especiais), pois só 

serão passíveis de verificação quando um processo de ensino tiver se realizado e produzido 



 

81 

efeitos de aprendizagem (e de não aprendizagem). Não serão, portanto, facilmente previstas, a 

não ser no que se refere às dificuldades intrínsecas ao trabalho com o próprio conteúdo, ou em 

circunstâncias em que se possa contar com registros escolares sobre o histórico dos 

estudantes, cuja utilização depende sempre de iniciativa do educador e, claro, de uma 

administração escolar capaz de produzi-los e arquivá-los. Esses recursos, contudo, não 

permitirão que a classificação “necessidades educacionais especiais” possa vir a ser utilizada 

de forma semelhante à de “necessidades especiais”, mas apenas como indícios de que 

dificuldades podem ocorrer (porque já ocorreram antes em alguns casos) e devem ser 

reavaliadas. 

Quaisquer dificuldades que possam ser verificadas ao longo dos processos de ensino 

poderão ser sempre entendidas como referentes a quem aprende, pois há sempre alguém 

sendo ensinado nas escolas, senão não haveria ensino sobre o qual se discutir. No entanto, 

quem é ensinado nem sempre poderá ser visto como um foco adequado de análise para a 

tomada de decisão sobre as forma de ensinar, principalmente se este for entendido como 

alguém que tem necessidades educacionais especiais. Os últimos apontamentos parecem 

sustentar este ponto de vista, pois se quem deve ser ensinado for alguém com necessidades 

educacionais especiais, pensar de antemão o ensino voltado para ele significará apontá-lo para 

um vazio. Por outro lado, se há conteúdos em ensino e alguém para ensinar, a discussão não 

pode parar aqui. 

Como já foi indicado, a constituição pessoal de alguém bem como a história que 

viveu não poderão ser separadas “por decreto” das possibilidades e dificuldades para algumas 

aprendizagens, entretanto isso não se equivale a dizer que a forma lógica dos conteúdos e as 

capacidades de que dispõe um educador para ensinar sejam menos importantes para uma 

reflexão sobre as formas de ensino adequadas a um determinado contexto e para a decisão de 

utilizá-las. 

No que se refere ao educador e às propostas de educação inclusiva, chamou atenção a 

intenção persuasiva das Adaptações Curriculares. De maneira geral, o argumento principal 

pareceu ser a compatibilidade das propostas inclusivas com os princípios democráticos e a 

justa possibilidade de ser capacitado para esse novo tipo de atuação. Promessas, portanto, 

foram feitas como contrapartida para a aceitação e cooperação com os processos educacionais 

em curso, mas sem precisar em que tais capacitações se constituiriam propriamente. 

O que se afigura de maneira mais expressiva ao se pensar na viabilidade do 
modelo [de escola inclusiva] é a situação dos [...] professores das classes 
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regulares, que precisam ser efetivamente capacitados para transformar sua 
prática educativa. [...] É indiscutível a dificuldade de efetuar mudanças, 
ainda mais quando implicam novos desafios e inquestionáveis demandas 
socioculturais. O que se pretende em uma fase de transição [...] é o 
enfrentamento desses desafios, mantendo-se a continuidade entre as práticas 
passadas e presentes [...] (BRASIL, 1998, p. 17). 

Se a idéia de capacitação tiver relação com o trabalho com necessidades especiais e 

não com necessidades educacionais especiais, não haverá como excluir as contribuições da 

educação especial, a despeito de já se ter destacado o entendimento de que tal perspectiva 

apresenta-se como limitada. Embora trabalhe na interface entre o educacional e o 

reabilitacional, a educação especial parece poder contribuir pelo menos de duas maneiras: 

como provedora de informações sobre patologias, traços constitutivos, características 

comportamentais e também com proposições metodológicas de ensino, utilizadas para ensinar 

alguns conteúdos específicos aos estudantes com necessidades especiais. São, sem dúvida, 

contribuições limitadas, mas valorosas para as oportunidades de êxito no trabalho com 

necessidades especiais. Ampliar o rol de saberes dos educadores sobre os tipos de estudantes, 

sobre suas experiências, facilidades, dificuldades e limitações (que poderão ser encontradas 

em sala de aula) tem importância, pois pode ampliar as referências com as quais poderá se 

relacionar para decidir sobre o ensino. 

Não se trata de retirar, portanto, todo e qualquer valor das capacitações sobre 

necessidades especiais que têm sido realizadas nos últimos anos, visto que saber sobre as 

características que compõem os quadros de deficiência e superdotação (entre outros) também 

têm sido parte das solicitações docentes comumente observadas no campo educacional. 

Buscar-se-á ressaltar que tais iniciativas, embora tenham importância em alguns 

contextos, parecem ser de pouca valia para o trabalho com necessidades educacionais 

especiais, por não enfatizarem muito mais do que as características de quem é ensinado (ou de 

quem aprende). Não há tipologias disponíveis capazes de enquadrar pessoas com 

necessidades educacionais especiais para muito além das características que servem ao 

enquadramento de necessidades especiais típicas (como as deficiências) e num sentido 

expandido, que inclui também problemas sócio-econômicos. Observou-se a seguinte definição 

nas Adaptações Curriculares: 

Necessidades educacionais podem ser identificadas em diversas situações 
representativas das dificuldades de aprendizagem, como decorrência de 
condições individuais, econômicas ou sócio-culturais do aluno. [...] A 
expressão necessidades [educacionais] especiais pode ser utilizada para 
referir-se a crianças e jovens cujas necessidades decorrem de sua elevada 
capacidade ou de suas dificuldades para aprender. Está associada, portanto, a 
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dificuldades de aprendizagem, não necessariamente vinculada à deficiência. 
[...] É uma forma de reconhecer que muitos alunos, sejam ou não portadores 
de deficiência ou de superdotação, apresentam necessidades educacionais 
que passam a ser especiais quando exigem respostas específicas adequadas 
(BRASIL, 1998, p. 23). 

Embora haja no excerto referência à possibilidade de um trabalho sob medida para os 

problemas de aprendizagem vivenciados pelos estudantes, a consideração sobre a origem de 

tais problemas parece vinculada ao indivíduo e não ao conjunto de elementos que compõem 

um processo educativo de ensino. Portanto, se as necessidades educacionais especiais não 

podem ser utilizadas para analisar quem é ensinado, sem que se acabe as entendendo, de 

alguma forma, como necessidades especiais (no sentido das deficiências ou de outros 

problemas que podem ser particularizados), estas não poderão ser compreendidas como um 

quarto elemento na tríade de Passmore, mas como algo que pode se deslocar de lá para cá, de 

cá para lá, interferindo mais sobre um dos elementos do que outro, mas não algo cuja análise 

possa se fixar apenas em um deles a princípio. 

Se alguém que ensina algo para alguém puder perceber que quando este último 

revela o que aprendeu (e as suas necessidades educacionais especiais), também revela como 

entendeu o algo ensinado e as ações de ensino empreendidas pelo educador, isso então talvez 

possa servir-lhe de auxiliar para uma tomada de decisão efetiva, capaz de proporcionar 

ampliação de êxito na aprendizagem por meio do ensino, mas não como uma regra geral a ser 

seguida para garanti-la em qualquer caso. 

Se estivessem em jogo, por exemplo, necessidades especiais, a análise poderia então 

ser iniciada pela indagação sobre qual sua importância para o educador e para a aprendizagem 

do conteúdo ensinado (ou pré-requisitos necessários a ele). Se estivessem em jogo normas 

gramaticais, poder-se-ia indagar o educador a respeito de seus conhecimentos e sobre os dos 

estudantes. Enfim, tendo em vista as evidências de aprendizagem e de problemas em relação a 

consegui-la, poder-se-ia questionar quem ensina, o que ensina e para quem ensina, ao mesmo 

tempo em que se encontrariam respostas potencialmente positivas para a escolha do método a 

ser seguido a partir daí. O foco em apenas um dos três elementos, como pôde ser mostrado em 

parte, não poderá fugir a preferências e justificativas mais pessoais para as metodologia 

escolhidas, se não puder se relacionar aos demais. 

Tendo em vista certas escolhas sobre a formação que deve ser produzida, ou seja, 

aquela que preserva o caráter indeterminado do conhecimento e que propicia a possibilidade 

de renovação do contexto social, parece claro, a esta altura, que sem uma iniciação cultural 
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adequada e realizada pelo ensino, não haverá recursos para participar, muito menos para 

produzir mudanças. Dessa forma, investir na aprendizagem por meio do ensino parece um 

caminho importante, desde que se pondere sobre os elementos efetivamente em jogo antes de 

propô-lo e que se avalie, pela mesma via, a aprendizagem e os desempenhos dos estudantes. 

2.3.3 REDUÇÃO DE BARREIRAS PARA A APRENDIZAGEM COMO 
PREOCUPAÇÃO PARA O ENSINO 

Assumi-se aqui, então, a posição de que ensinar requer uma análise pormenorizada 

de contexto. Isto significa dizer que levar a aprender por meio da atividade de ensinar requer 

escolhas condizentes com quem efetivamente ensina, com a forma lógica do conteúdo 

ensinado e com as características concretas e recursos disponíveis dos estudantes em questão. 

Parece certo que, a partir deste ponto de vista, não se sabe bem se se está falando sobre os 

estudantes em termos coletivos ou de cada um deles individualmente. Se há uma proposta de 

enfoque pormenorizado, parece natural que a preocupação inicial se volte para o indivíduo e 

suas necessidades educacionais especiais, mesmo porque estas só possam tornar-se visíveis 

quando há expressões individualizadas (salvo em algumas situações onde a incapacidade do 

educador cria problemas gerais na sala de aula). 

No entanto, não parece ser esse o caminho sugerido para a educação nacional e, 

principalmente, pelos discursos sobre educação inclusiva. Há uma opção clara pelos trabalhos 

coletivos (sociabilizatórios), em espaços comuns e com eixos comuns de conteúdos (dados 

pelos currículos). Essa configuração, entretanto, será vantajosa se acabar por oportunizar uma 

aproximação gradativa com a vida institucional e pública, produzindo o engajamento 

necessário à cidadania. Não será porque há referências importantes em educação que apontam 

o caminho da educação individualizante, que se deva acatar tal perspectiva. Se o foco 

nacional ressalta a participação social, parecerá contraditório estimulá-la por interações 

particulares e individualizadas. Mesmo no caso da educação inclusiva, nada pôde ser 

detectado nos documentos estudados que pudesse indicar que a atenção particularizada, 

requerida em certos casos, funcionasse como símbolo do que se gostaria de ver 

disponibilizado para todos.  

Desse modo, não há aqui uma perspectiva em que se esteja propondo a compreensão 

do ensino como algo que possa se realizar com mais êxito em uma abordagem de um para um. 
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Haverá momentos em que pode ser uma boa opção, em outros não, enfim, decidir sobre a 

melhor forma de organizar os estudantes é, usando uma expressão de Passmore (1980), uma 

questão empírica. Todavia, isso não elimina o peso das decisões sociais já tomadas, o esforço 

ético de levá-las a diante e a possibilidade de propor alternativas justas, caso venham a se 

tornar necessárias em situações específicas. 

A idéia apresentada por Carvalho (R.E., 2000) de que se realizem ações redutoras de 

barreiras para a aprendizagem parece interessante para a discussão do ensino nessa linha. 

Reduzir ou eliminar obstáculos para a aprendizagem se constitui num esforço incessante de 

identificar crivos educacionais e educativos que possam vir a limitar a possibilidade de 

aprender e propor modos alternativos de operacionalizá-los para que deixem de ser 

obstáculos. A configuração das leis educacionais, a delimitação de seus objetivos, de seus 

raios de ação, a organização dos espaços e tempos escolares, bem como os currículos e as 

metodologias de ensino podem produzir oportunidades de aprendizagem geral, ao mesmo 

tempo em que as restringem para alguns indivíduos ou grupos. Seriam, nesse caso, limitações 

impostas pelo sistema educacional, cujo potencial de mudança se restringirá à condição de 

promover interferências nas esferas políticas mais amplas. Este ponto não será, entretanto, 

aquele a ser ressaltado nesse final de capítulo, e sim o que aborda a possibilidade de promover 

interferências menores sobre crivos criados no ensino e através dele. 

Examinar a prática pedagógica objetivando identificar as barreiras para a 
aprendizagem é um desafio a todos nós educadores que, até então, as temos 
examinado sob a ótica das características do aprendiz. Suas condições 
orgânicas e psicossociais têm sido consideradas como os únicos obstáculos 
responsáveis pelo seu insucesso na escola. [...] Não se trata de excluir esse 
ângulo da questão como se estivéssemos negando a importância do 
desenvolvimento orgânico e psicológico do aluno: trata-se de não mais 
atribuir-lhes os papéis de “vilões”, banalizando todos os demais fatores que 
interferem na prática pedagógica gerando entraves. Assim, remoção de 
barreiras para a aprendizagem pressupõe conhecer as características do 
aprendiz [o que não deve ser confundido com diagnóstico] bem como as 
características do contexto no qual o processo ensino-aprendizagem ocorre e, 
principalmente, analisar as atitudes dos professores frente ao seu papel que é 
político e é pedagógico (CARVALHO, R.E., 2000, p. 60). 

Pareceu por demais interessante a proposição de que se examine toda a prática 

pedagógica, inclusive no que se refere à formação docente, para localizar crivos que possam 

estar criando obstáculos para os processos de aprendizagem do estudante, porque, fatalmente, 

se tomará consciência de que o preparo docente não poderá ser conduzido unicamente em 

direção ao aprimoramento metodológico. O domínio sobre os conteúdos escolares que se 

ensinam são tão (ou mais) importantes. Parece correto admitir que os recursos metodológicos 
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disponíveis, independente das linhas e filiação que possuam, trazem opções para o educador e 

isso é bom. Entretanto, como alertou Passmore (1980, p. 07): “ninguém pode ensinar qualquer 

coisa para qualquer um”. Buscar ser flexível na adoção de estratégias, na alternância dos 

elementos que compõe os currículos, na inclusão e exclusão de matérias e tipos de atividades 

na programação escolar, embora já pareça soar como lugar comum no rol de sugestões gerais 

encontradas atualmente em educação, poderá ter valor renovado se tiver como foco a 

eliminação de crivos para a aprendizagem. Se tais crivos podem estar no educador, no 

conteúdo ou no estudante, haverá sempre um elemento alternativo a ser analisado, para além 

dos que até aqui puderam ser. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A apresentação de uma seção voltada para a formulação de conclusões, como parece 

ser a expectativa em relação às considerações finais de uma pesquisa, não será a linha 

principal que norteará seu transcurso aqui. Alguns pontos de vista já foram apresentados ao 

longo do corpo do texto, e os argumentos arrolados pareceram todos importantes para a 

compreensão das aproximações, das distâncias, dos entraves conceituais e decorrências 

práticas da utilização de noções que abrangem as esferas da educação escolar, especial e 

inclusiva, nos discursos dos documentos estudados. Tendo em vista a complexidade dos 

arranjos já realizados, a discussão aqui se limitará a efetuar alguns alinhavamentos que, por se 

relacionarem diretamente às razões que a motivaram, parecem ser interessantes ao desfecho 

desta dissertação. 

Não foi simples, no entanto, a tarefa de trabalhar com a interface proposta, devido a 

sua ampla gama de possibilidades de leitura, documentos de referência e pontos de vista 

políticos em jogo. Sendo assim, opções tiveram que ser feitas em relação a recortes temáticos. 

Escolheu-se lidar com as noções de educação voltadas para o desenvolvimento social e 

pessoal e com questões de aprendizagem e ensino a elas relacionadas. 

Os conceitos de educação destacados nos documentos fizeram crer que as opções 

nacionais em termos de rumos gerais podem ser fundamentadas pela possibilidade de virem a 

promover desenvolvimento social e pessoal. No que se refere ao desenvolvimento social, 

parece haver um relativo consenso em relação à possibilidade de obter retornos gerais 

significativos para o investimento na educação escolar da população. Entre estes retornos, se 

descaram dois: a prosperidade econômica e a possibilidade de cultivo de um modo de vida 

democrático. Enquanto no primeiro caso pareceram estar em jogo questões ligadas à 

competitividade e ao mercado, no segundo, apareceram outras bastante distintas (em certa 

medida contraditórias) ligadas à possibilidade de cultivo pela educação escolar de princípios 

como: eqüidade social, respeito à diversidade, não discriminação, formação para a cidadania e 

inclusão social, enfatizados ao longo de toda a discussão. Em relação ao primeiro, nada será 

ressaltado que fuja à indagação sobre em que medida favorece o segundo. 

Sobre a formação voltada para o estabelecimento de um modo de vida democrático, 

especulou-se sobre a possibilidade de se estar buscando a constituição de uma sociedade 
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inclusiva, na qual todos, além de poderem indistintamente encontrar um lugar, tivessem 

efetivamente meios para participar das decisões mais gerais e importantes que afetam a vida 

social como um todo. Dessa forma, a educação voltada para o trabalho e para a cidadania não 

pôde ser entendida como pertencendo a um mesmo contínuo, mas a duas áreas de formação 

diferentes, com resultados educacionais diversos para a população e para a sociedade. 

A formação para a cidadania se tornou, portanto, fundamental para discussão, 

permitindo que se debruçasse sobre a relação desenvolvimento pessoal e educação. No 

horizonte de formação para o desenvolvimento pessoal, passou-se por dois modos opostos de 

consideração: o primeiro ligado à formação de indivíduos; o outro, voltado para a formação 

de sujeitos sociais. 

Tendo em vista os objetivos gerais de formação já arrolados, parece que a opção 

nacional seguiu o segundo caminho, isto é, o que entende educação e formação para a 

cidadania como escolhas sociais. Embora se tenha passado por críticas que se opõem à 

utilização da educação escolar como forma de produzir alinhamento social, por se assemelhar, 

em certa medida, aos ardis ideológicos utilizados por regimes totalitários, a opção nacional 

não pôde ser entendida dessa mesma maneira, por enfatizar a meta de buscar, através da 

formação para a cidadania, caminhos de mudança para a realidade social. O que parece ser 

estimulado pelos documentos nacionais estudados é a formação, pela educação escolar, de 

cidadãos capazes não só de compreender e participar do contexto social no qual estão 

inseridos, mas, principalmente, de se tornarem aptos a renová-lo. 

A formação pretendida, portanto, não pôde afastar-se da diretividade do ensino e da 

escolha de conteúdos escolares condizentes com as aspirações democráticas e inclusivas (há 

pouco mencionadas). A educação inclusiva será compreendida, portanto, como educação e, 

por isso, como tendo comprometimento intrínseco às decisões sobre os objetivos de formação 

e responsabilidade inquestionável de empreendê-los (e realizá-los) de forma coerente com as 

expectativas mais gerais que recaem sobre todos. Se há, sem dúvida, um vínculo histórico 

entre educação inclusiva e educação especial, que se faz nas considerações acerca da 

educação de pessoas deficientes, tais pessoas não poderão ficar desamparadas, qualquer que 

seja o enfoque educacional resultante, visto que existem garantias constitucionais para isso. 

A título de síntese, poder-se-ia dizer que se conjecturou sobre a possibilidade de 

considerar a educação inclusiva como um novo tipo de educação especial ou como um tipo 

novo de educação escolar regular. Ambas as entradas, no entanto, se mostraram insuficientes 

para dar conta da compreensão em voga, principalmente em relação às dúvidas que 
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motivaram a pesquisa: sobre os espaços preferenciais de realização de uma educação 

inclusiva (se em espaços segregados ou comuns) e sobre o público-alvo preferencial (se 

deficientes ou qualquer outra pessoa). 

Se for considerado que a educação inclusiva se refere a processos que ocorrem em 

escolas comuns, poder-se-á afirmar, apressadamente, a sua relação com todas as pessoas. 

Todavia, se a abordagem partir das necessidades de amparo e proteção para pessoas 

deficientes, outros focos poderão ser considerados em relação ao espaço intra-escolar para 

melhor acomodá-los, tanto em escolas regulares quanto em especiais. 

Se, de um lado, permaneceu pendente a definição do significado da expressão 

“educação inclusiva”, de outro, a discussão permitiu que se levantassem indagações 

interessantes sobre os usos da expressão “necessidades educacionais especiais” e sua relação 

com a educação de pessoas deficientes e com a dos demais. O conceito-chave para a 

compreensão da expressão “educação inclusiva”, portanto, foi o de “necessidades 

educacionais especiais” o qual se mostrou capaz de amoldar-se a circunstâncias ambíguas 

como as que foram apontadas ao longo da discussão. 

 Diferente do conceito de necessidades de aprendizagem, que pode ser, de forma 

geral, identificado com os conteúdos da aprendizagem escolar, e de necessidades especiais, 

que podem ser consideradas como uma expansão da idéia de deficiência para outras tipos de 

excepcionalidades (como a superdotação, cujos problemas específicos não podem ser 

entendidos como defasagem ou déficit), as necessidades educacionais especiais não puderam 

ser entendidas como previsíveis de antemão, em abstração a processos educativos em curso. 

As noções trabalhadas sobre necessidades educacionais especiais propiciaram 

colocar em relevo a possibilidade concreta de distinguir processos educacionais (e educativos) 

de processos reabilitacionais. Embora se sugira em alguns discursos sobre educação especial 

que as considerações sobre necessidades especiais aconteçam de forma contextualizada, isto 

é, que sejam realizadas de forma que não se rotulem incapacidades, e sim para que se 

enfatizem cuidados a serem tomados em relação à implementação de processos educativos, as 

idéias correntes no campo educacional (e que talvez precisem de grande investimento para 

serem alteradas) são as de que, por um lado, necessidades especiais designam patologias e 

processos reabilitacionais (curativos); por outro, necessidades especiais e necessidades 

educacionais especiais são sinônimos. Parece claro a esta altura que estas se constituem em 

compreensões meramente parciais e por isso incapazes de refletir as definições em jogo nos 

discursos sobre educação inclusiva abordados. 
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Sob a definição de necessidades educacionais especiais, encontraram-se elementos 

fundamentais para a reflexão sobre a adequação das formas de ensino a toda gama de 

contextos que perpassam as condições para a aprendizagem, questões ligadas ao preparo 

docente, à seleção de conteúdos e aos meios para ensinar. Se não deve haver prejulgamentos 

sobre capacidades nas considerações acerca das necessidades educacionais especiais, isso não 

poderá ser considerado elemento facilitador da compreensão sobre como podem ocorrer 

processos de ensino e de aprendizagem, mas como complexificador necessário à investigação 

mais propriamente educacional (e educativa) sobre o contexto em que se ensina. Se antes os 

diagnósticos (bio-psicológicos) e a segregação eram opções justificadas pela possibilidade de 

desenvolver trabalhos adequados às características dos estudantes, agora não se deve mais 

pré-conhecê-las e utilizá-las como referência para pré-organizar espaços de aula, a não ser 

quando haja clareza sobre suas influências nos rumos do ensino ou da aprendizagem. 

A transitoriedade de uso da classificação “necessidades educacionais especiais” 

pareceu poder ser entendida como algo mais do que apenas uma peça importante nas lutas por 

desestigmatizar a condição de deficiente ou daqueles que, por motivos diversos, não 

conseguem superar suas dificuldades escolares. A adoção de tal critério de uso pareceu 

também poder encaminhar alguns pontos interessantes a serem considerados na análise do 

êxito do ensino e da aprendizagem, pontos estes que pareciam ter entrado em declínio, pela 

assunção de referenciais ativos e participativos para as práticas de ensino. 

A leitura que foi feita da idéia de necessidades educacionais permitiu que se 

destacassem outras necessidades do ensino, para além das que se referem ao método, suas 

filiações filosóficas e científicas. Parece claro, agora, que os métodos não podem, por si 

mesmos, garantir aprendizagem e, por isso, a possibilidade de uma formação voltada para a 

cidadania. A condição de cidadão requer mais do que oportunidades de fazer, de experimentar 

e discutir. Requer principalmente a iniciação em um determinado e complexo legado cultural, 

composto por formas de pensar, de ser, de fazer, de desejar, de compreender (entre muitas 

outras), e não deve ser constituída, em princípio, à margem da educação escolar. 

Como foi abordado antes, nas atuais condições sociais não se pode cultivar cidadania 

sem que haja processos educacionais envolvidos e sem que estes trabalhem com a eleição de 

conteúdos culturais condizentes com os princípios já apontados. Tanto fará a topografia das 

formas de ensinar, conquanto que produzam apropriação de saberes e bases identitárias 

positivas sob as quais se pode querer crescer. 
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 Não se quer com isso dizer que a aprendizagem efetiva de ferramentas de cálculo 

possa produzir cidadãos, porque os estudantes puderam utilizá-las. Não parece ser esta a 

questão. A realização correta de cálculos não implicará que aquele que calcula, por ter 

calculado, tenha compreendido os recursos lógicos fundamentais utilizados, e mais, que venha 

a se tornar capaz de empregá-los em outros contextos. O que parece estar em jogo nas 

considerações sobre a relação entre iniciação cultural e cidadania é que as aprendizagens que 

podem ser realizadas nas escolas não têm, por definição, funções e aplicabilidades práticas 

imediatas, o que permite a sua utilização presente e futura em contextos indeterminados, fora 

do controle do ensino e da escola. Seria a idéia de formar sujeitos pela aculturação, cuja 

condição de sujeito residiria na liberdade de empregar o que aprendeu em formas próprias de 

pensar, de ser e de se vincular ao campo social (entre muitas outras possíveis). 

Nesse ponto retornará à discussão a noção de que a aprendizagem deve ser 

promovida. Não se tratará, no entanto, de colocar em foco apenas as aprendizagens 

instrumentais ou as que favorecem processos de desenvolvimento bio-psicológico. Estas são 

considerações importantes que versam sobre algumas possibilidades e necessidades de 

algumas pessoas deficientes e, por isso, não poderão ser riscadas simplesmente da pauta de 

discussões. Se existem presunções depreciativas acerca do que requisitam do ensino, isto 

talvez se deva a razões mais políticas do que propriamente metodológicas. Situações de 

treinamentos e oportunidades para experimentações e participações são, efetivamente, 

importantes para a aprendizagem, não só porque põem o aprendiz em atividade 

(simplesmente) ou porque lhe permitem tentativas sucessivas em busca do êxito da 

aprendizagem, mas também porque podem funcionar bem como começo, não como fim, e 

podem motivar o interesse do aprendiz, dependendo de seu uso. 

Os conteúdos que deverão ser aprendidos têm histórias e topografias diversas, que 

requisitam saberes e atividades distintas a serem consideradas pelo ensino nas escolhas sobre 

como fazer para aprendê-los. Nessa perspectiva, ensinar seria ensinar conteúdos e aprender 

seria aprendê-los. Não seria o caso, entretanto, de enfatizar com isso uma concepção 

pragmática de ensino e de aprendizagem, pois, tendo em vista tudo o que foi discutido, 

ensinar conteúdos e vê-los aprendidos não será o mesmo que proferir informações e vê-las 

meramente replicadas pelos estudantes, como reposições fiéis de sua matriz. As oportunidades 

de criar, de criticar e de se posicionar frente ao que é ensinado só poderão se fazer 

efetivamente se algo de valor puder ser ensinado e compreendido. 
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 Por essa razão que o conceito de “necessidades educacionais especiais” foi 

destacado no final deste texto, pois se acredita poder abrir caminhos para que uma ligação 

entre quem ensina, o que ensina e quem aprende, possa fazer parte efetivamente das reflexões 

dos educadores acerca das escolhas que podem realizar. 

Os problemas de aprendizagem sobre os quais se fala cotidianamente nas escolas são, 

em última instância, problemas ligados à aprendizagem de conteúdos (informações, 

capacidades, valores, práticas discursivas e não discursivas) e, nesse sentido, passíveis de 

serem experimentados por qualquer um que esteja na escola (e a ela atribua algum valor) e 

por qualquer educador que efetivamente ensine algo para alguém. Deslocar o foco do 

estudante para buscar reduzir (ou eliminar) barreiras educativas e educacionais para a 

aprendizagem parece uma proposta bastante coerente com o que se pretendeu discutir aqui, 

porque se supõe permitir a avaliação de muitas outras variáveis em jogo nos processos de 

ensino e de aprendizagem (para além de algumas características ou marcas de quem aprende), 

principalmente no que se refere à relação entre o preparo do educador e aos conteúdos que 

ensina. 
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