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RESUMO: Objetivando um breve ensaio sobre os reflexos da tradição excludente da escola para 
as propostas atuais sobre diversidade e inclusão dos indivíduos com necessidades educacionais 
especiais, deseja-se com este artigo instigar o leitor a ampliar os seus horizontes, questionando a 
própria escola, enquanto instituição e a lógica da homogeneidade que a tem permeado. A 
problemática é por demais complexa, pois, pretende questionar toda uma estrutura escolar, sua 
construção e tradição histórica de aversão ao diverso e busca pelos padrões normalizantes. 
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EXCULPATORY PERTAINING TO SCHOOL TRADITION AND INDIVIDUALS 
WITH EDUCATIONAL NECESSITIES SPECIAL 

  
 
ABSTRACTS: Objectifying a briefing assay on the exculpatory tradition of the school, in a 
diversity context, is desired with this article to instigate the reader to extend its horizon 
questioning the proper school while institution and the logic of the homogeneity that the conduct.  
Using of a simple language, without however falling in simplification compromising, since, the 
problematic one is for excessively complex, therefore, intends to question all a pertaining to 
school structure, its construction and historical tradition of aversion to the diverse one and search 
for the normalize standards.  
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Tomando como ponto de partida desta análise a escola, percebemos uma conflituosa 
problemática se configurando entre esta e sua tradição excludente em face de uma complexa 
realidade, que tem se configurado como globalização da economia e dos meios de comunicação, 
de efervescentes debates sobre muticulturalismo e a inclusão de indivíduos com necessidades 
educacionais especiais. Para a escola, tem sido um grande desafio, assumir-se como um espaço 
plural, e estar aberta à diversidade. O que nos faz questionar como a escola, com toda a sua 
tradição excludente, normalizadora, homogênea, dará conta do desafio de estar aberta à 
diversidade, e de incluir indivíduos com necessidades educacionais especiais. Este trabalho tem, 
portanto, como um de seus objetivos, tentar resgatar dentro da tradição excludente da escola, o 
lugar dos “não aceitos”, dos que “fugiam aos padrões”, dos indivíduos hoje, considerados com 
“Necessidades Educacionais Especiais”.  Resgatemos, pois, esta escola. 

Contudo, haja vista a complexidade da problemática, esta breve análise não a abordará 
com a profundidade merecida, mas espera-se que se apresente como um convite para nos 
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debruçarmos, em nossos estudos diários, sobre essa tradição excludente que tem permeado a 
escola, compreendendo suas raízes, seus momentos de “estruturação” para que possamos, assim, 
compreender porque hoje nos parece tão difícil aceitar a diversidade, e incluir o indivíduo, hoje, 
considerado com “Necessidades Educacionais Especais” dentro de nossas salas de aula. 
 

Qual a lógica que tem permeado a escola?  
Refletindo sobre a lógica homogeinizadora da escola 

 
Somos fruto de uma ciência, de uma sociedade, e de uma escola de concepções 

instauradas na modernidade.  A escola na modernidade passa a ser percebida como aquela que 
institui, que ensina conhecimentos e inculca comportamentos. Historicamente, a escola foi 
exigindo, estabelecendo regras de pertencimento e, neste dado momento histórico, um lugar de 
destaque é conferido a escola e a família. “Duas instituições educativas, em particular, sofrem uma 
profunda redefinição e reorganização na modernidade: a família e a escola, que se torna cada vez mais 
central na experiência formativa dos indivíduos [...]” (CAMBI-207-1999). 

Segundo Nádia Bossa (18-2000), a escola que surge com o objetivo de melhorar a 
sociedade moderna e “acaba por produzir, na contemporaneidade, a marginalização de muitos”. 
Então, a escola que foi construída com objetivo de preparar o homem moderno para as 
transformações e inovações do período, acaba por gerar comportamentos normalizantes.  É fato 
que houve uma grande ruptura e avanço em relação ao pensamento medieval. Afinal vivencia-se 
na modernidade, o nascimento do homem racional, com verdades construídas não mais pelo 
pensamento religioso, mas agora fundamentada em bases cientificas, e uma ciência cartesiana, 
diga-se de passagem.  
 

Contudo, o sujeito da modernidade nasce junto a um ideal de humanidade, perfeita, como 
conseqüência a busca pela criança “normal” para a escola perfeita.  Se a escola passa a esperar 
que todas as suas crianças sejam “normais”, ou perfeitas a lógica que a dominará será a da 
homogeneidade. Sendo assim, logo que percebe que muitos não se encaixavam nessa estranha 
“lógica da homogeneidade”, cria processos para dar sentido à sua estranha crença, passando então 
a excluir e segregar. 

Criando rótulos, estigmatizando, utilizando temos como “crianças lentas”, “rudes”, 
“retardadas”. Com o estigma construído, pensa-se em processos que operem num movimento de 
retirada, ou de ‘não entrada’, dessas crianças “não normais” da escola pensada para crianças 
“normais”, segregam-se, excluem-se indivíduos, que fogem a lógica aos padrões da escola de 
tradição moderna. E este “pensar moderno” é vinculado tão estreitamente em nossas ações, que 
em sala de aula, em nossas funções, enquanto docentes, temos dificuldade de aceitar o diferente, 
o que não nos foi construído historicamente como sendo “normal”, mesmo que este conceito de 
normalidade seja bastante complexo. 

A história tem o magnífico poder de nos trazer questionamentos, nos mostrando 
possibilidades para o futuro. Sendo assim, dado o que nos foi historicamente construído, acerca 
do diferente, percebemos com maior clareza, que as regras de pertencimento criadas pela escola 
tem produzido a segregação e exclusão que muitas vezes são explicadas em nosso presente pelas 
ideologias do “dom”, da “deficiência cultural”.   

Segundo Magda Soares, (1996) as ideologias do “dom” a função da escola seria ajustar os 
alunos à sociedade, de acordo com suas aptidões; e a ideologia da “deficiência cultural” advoga 
da existência de uma superioridade cultural de um grupo. São ideologias construídas para 
justificar a segregação e a exclusão criadas pela escola. Não pretendo concluir este ponto, pois, 
ele abre brechas para muitos debates, mas deixo por hora, que a tradição excludente da escola se 
embasa na lógica da homogeneidade.  
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Por onde esteve a diversidade, se a escola não a aceitava?   
Refletindo sobre a segregação dos Indivíduos com necessidades educacionais 

especiais 
 
Havia todo um clima social na modernidade de não aceitação ao diferente e a escola 

refletia este movimento. Desta foram, se a escola, já em seu processo de estruturação como 
instituição na modernidade, não aceitava a diversidade, por onde esteve o diverso? O diferente, o 
que fugia ao padrão, era assunto de outros campos. A medicina foi um desces campos, que 
historicamente se ocupou dos rotulados pela escola como “diferentes”, “os mais lentos”.  
 
Então o primeiro movimento que vigorou na modernidade foi o da exclusão, ou expulsão. A 
escola funcionava como uma barreira, ou um filtro normalizante para a sociedade, se tornando 
como dirá Althusser, (citado por CAMBI-1999) “aparato ideológico do estado”. O movimento 
era o seguinte: O individuo que era considerado “normal”, com capacidade de adaptação as 
regras, lá entrava e poderia permanecer, se o caso se constituísse como inverso, a exclusão 
escolar e como conseqüência social era seu destino. 
 

Buscando na história da educação informações significativas sobre o atendimento 
educacional dos portadores de deficiência, pode-se constatar que, até o século XVIII, as 
noções a respeito da deficiência eram basicamente ligadas a misticismo e ocultismo, não 
havendo bases cientificas para o desenvolvimento de noções realísticas. O conceito de 
diferenças individuais não era compreendido ou avaliado (MAZZOTA, 16-2003). 

 
Voltando aos primeiros campos que se ocuparam dos rotulados como “não normais”. Os 

médicos foram os primeiros a se dedicarem, a diferença encarando-a como uma patologia, como 
uma doença, um mal social. Itard, Seguin, Montessori, foram segundo, Bossa, médios, mas que 
seus trabalhos auxiliaram o ideário pedagógico, com pesquisas e formas de educabilidade de 
pessoas consideradas não “normais”. 

Os indivíduos hoje considerados com necessidades educacionais especiais somente foram 
percebidos quando o clima social era mais favorável, já visto que os trabalhos citados acima de 
Itard, Seguin, Montessori vieram aparecer no século XIX, ou seja, nas portas da época 
contemporânea. Desta forma, após a exclusão houve o processo segregação destes indivíduos em 
instituições que de caratê, em sua maioria, assistências. 
 

Assim, somente quando o clima social apresentou as condições favoráveis é que 
determinadas pessoas, homens ou mulheres, leigos ou profissionais, portadores de 
deficiência ou não, despontaram como líderes da sociedade em que viviam para 
sensibilizar, impulsionar, propor, organizar medidas para o atendimento às pessoas 
portadoras de deficiência (MAZZOTA, 17-2003). 

 
A mentalidade estava parecendo mudar, mas não totalmente, ou seja, pode-se dá o direito 

a “educação” a estas pessoas “não normais”, mas desde que fique bem longe das “normais”. Ora, 
esta tem sido a prática que temos adotado, e simplesmente a aceitamos sem questioná-la. 

 
A tradição que tem norteado nossa prática: Conseqüências atuais 
 
E hoje, no presente, quais as conseqüências desta tradição excludente? Se partirmos da 

época moderna onde a tradição escolar era a da exclusão, passamos pelas portas da 
contemporaneidade inicia-se o processo de segregação dos indivíduos que fugiam ao padrão 
esperado.  Quais têm sido os debates os enfoques, e como a escola tem encarado a problemática 
do diverso, do incluir os indivíduos com necessidades educacionais especiais? 
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Palavras como ‘integração’, ‘inclusão’ de indivíduos com necessidades educacionais 
especiais na rede regular de ensino, ou seja, na nossa escola, começaram a ganhar terreno. A 
escola começou a se estremecer, e a se questionar. Disse questionar, e não aceitar, ela está muito 
bem (mal) estruturada sobre a uma lógica da homogeneidade, construída lá bem atrás na 
modernidade, com padrões de aceitação bem (mal) definidos. Uma escola que, segundo Cambi 
(206-1999), “ritualista até o momento do exame”. Uma escola herança da modernidade e de todo 
o seu ambicioso projeto de controle de formação de toda uma sociedade. 

Bem, parece contraditório ter dito acima que as mentalidades pareciam mudar, se aqui 
afirmamos que a lógica permanece. Sendo assim, chegamos ao enfoque central desse trabalho, 
reconhecendo que houve alguns avanços em nível de discussão, de debate, sobre possibilidades 
de Integração e Inclusão de indivíduos com necessidades educacionais especiais na rede regular 
de ensino, mas não houve ainda ações, efetivas, que de fato provoquem mudanças na estrutura 
escolar, em sua tradição excludente. 
 

Considerações finais 
 
Concluir é sempre muito complexo, pois implica fechar situações. Não tenho a intenção 

de finalizar, de dar por encerrado este debate, visto que o assunto em questão é sobre a tradição 
excludente da escola, como aceitar a diversidade, como incluir indivíduos com necessidades 
educacionais especiais na rede regular de ensino, o que levanta muitos outros assuntos, como 
formação de professor, avaliação, políticas. E, acima de tudo, por tentar tratar do assunto dentro 
de um enfoque histórico. Mas tudo é história. Somos feitos por ela e a fazemos ao mesmo tempo, 
num continuo e contraditório movimento. 

Desta forma, percebemos que a busca por sólidas bases históricas para esta complexa 
problemática, possa ampliar nosso foco de observação, questionamentos e contribuições. Espero 
ter deixado claro que a lógica que tem permeado a escola tem sido a da homogeneidade, e esta 
lógica tem gerado exclusão, segregação ainda no presente, através dos nossos movimentos de 
aparente aceitação, ou seja, através das ideologias criadas para justificar processos excludentes da 
escola. A intenção é a de que os leitores, se questionem, observem o processo, se interroguem, 
enquanto docentes, sobre a tradição que tem permeado sua prática.    
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