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A inclusão como direito se apresenta hoje como inquestionável. No nível da formulação de políticas, leis e documentos nacionais e internacionais constituem os meios de assegurar esse direito, que, no entanto, continua distante de ser alcançado no plano da implementação efetiva e concreta. Quando nos perguntamos o por quê da dificuldade, as tentativas de resposta nos levam a considerar um conjunto de fatores que delineiam um quadro complexo. 
Por um lado, no nível dos movimentos mais amplos da sociedade, a partir da crise econômica dos anos 70 no mundo ocidental, reverteu-se o movimento inclusivo do período do pós-guerra. Se nos anos 50, grandes contingentes de jovens, mulheres e imigrantes foram incorporados às economias formais e à cidadania, no fim da década de 60 isso começou a mudar. A situação recrudesceu nas décadas seguintes, acompanhada de mudanças no estilo de vida e nos valores. O consenso da “era de ouro” (Hobsbawm, 1994) foi substituído pela incerteza, instabilidade, aumento da competitividade e do individualismo, precarização da vida social e enfraquecimento dos laços de solidariedade e percepção das diferenças como irredutíveis (Castel e Haroche, 2003; Giddens, 1991; Young, 1999). Em grandes linhas, o processo descrito por diversos cientistas sociais europeus ocorreu também no Brasil (Mello e Novais, 1998), afetando todos os aspectos da vida social: a produção, o consumo, as formas de sociabilidade, o trabalho, a cultura e a própria constituição dos indivíduos. No que se refere à educação, é importante notar que é nesse contexto que os sistemas educativos devem fazer seu trabalho e cumprir metas que são múltiplas e, às vezes, como veremos, difíceis de compatibilizar.
Enquanto as políticas de educação inclusiva prescrevem ações tendentes ao atendimento das necessidades de todos os alunos, os sistemas educacionais mantêm inalterados seus traços fundamentais, aqueles que motivaram sociólogos como P. Bourdieu (1975, 1996) a descrever o sistema educacional francês como altamente seletivo, discriminador e parte integrante das instituições responsáveis pela reprodução social, numa análise que ainda hoje se verifica acurada para muitos sistemas de ensino em diferentes partes do mundo. A rigidez dos tempos, a necessidade de que os indivíduos  e grupos avancem de forma homogênea, sem grandes variações, de acordo com os recursos materiais e humanos disponíveis e de maneira coerente com os modos de organização do ensino, cuja lógica acompanha a economia da instituição mais do que as necessidades dos indivíduos, colidem com as metas inclusivas de atender a todos os alunos. 
Um olhar para o discurso permite identificar algumas oposições e o conflito de metas que, se não são contraditórias, não parecem ser fáceis de conciliar. A Lei de Diretrizes e Bases, por exemplo, afirma as seguintes: 
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Artigo 2º)

Já as Diretrizes para a Educação Especial no Ensino Básico apontam:

A política de inclusão de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino não consiste apenas na permanência física desses alunos junto aos demais educandos, mas representa a ousadia de rever concepções e paradigmas, bem como desenvolver o potencial dessas pessoas, respeitando suas diferenças e atendendo suas necessidades. (p.12)

Enquanto a noção de educação é formulada por meio de termos como: “pleno desenvolvimento”, “preparo para o exercício da cidadania” e “qualificação para o trabalho”, as “necessidades especiais” devem ser “atendidas”. É claro que a noção de necessidade tem como predicado natural e lógico a satisfação ou o atendimento. Isso chama a nossa atenção para a não coincidência entre a idéia de educação e a de atendimento de necessidades. Principalmente, quando se pensa nas características do sistema de ensino, com as suas exigências em termos de aquisições e avaliações, as palavras fazem diferença porque ao privilegiar certos sentidos conduzem a atividade humana para certas direções e não para outras. No caso aqui considerado parece evidente que o preparo e a qualificação dos alunos para o exercício de diferentes funções no âmbito social, comunitário, político e do trabalho, requerem um conjunto de conteúdos e ações que não necessariamente estarão centrados nas necessidades dos alunos, mas ao contrário, exigirão destes, um movimento que leve à apropriação ativa dos conhecimentos necessários para um desempenho eficaz. 

Outro exemplo tomado das Diretrizes ilustra este ponto:

É nesse contexto de idéias que a escola deve identificar a melhor forma de atender às necessidades educacionais de seus alunos, em seu processo de aprender. Assim, cabe a cada unidade escolar diagnosticar sua realidade educacional e implementar as alternativas de serviços e a sistemática de funcionamento de tais serviços, preferencialmente no âmbito da própria escola,  para favorecer o sucesso escolar de todos os seus alunos. (Diretrizes para a Educação Especial no Ensino Básico, p.15)

O termo “atendendo suas necessidades”, tão utilizado quando se trata da deficiência, faz pensar no fato de que quando os documentos se referem à educação comum, não utilizam essa formulação. A pergunta é: educar é atender às necessidades dos alunos? Mesmo no caso de uma concepção de educação centrada no aluno, não é comum a referência ao atendimento de necessidades, exceção feita à Declaração de Salamanca que enuncia: 
...o desafio enfrentado pelas escolas que deverão desenvolver pedagogias centradas nas necessidades dos alunos para educar com sucesso todas as crianças. (p. 18)
 
As idéias que prevalecem nos documentos oficiais estão relacionadas ao desenvolvimento, ao preparo para a vida adulta e à cidadania, o que conduz à conclusão de que o conceito de educação não tem um vínculo forte com o atendimento de necessidades. Isso pode ser constatado tanto no plano discursivo, nos documentos citados, como no cotidiano escolar, marcado pela dificuldade de implementar políticas verdadeiramente inclusivas.
	Por outro lado, a idéia de que a educação deve centrar-se no atendimento das necessidades dos alunos, tem sido abordada de maneira crescente por autores em diversos contextos. Entendemos que essas elaborações contribuem para expandir a reflexão sobre a questão e iluminam a penumbra em que permanecem as explicações para o pouco sucesso das práticas inclusivas. 



O ensino personalizado

Várias linhas de pensamento exploram a relação da educação com o atendimento de necessidades. O consultor inglês Charles Leadbeater Leadbeater, C. Personalisation Through Participation. Demos, 2004. Disponível em www.demos.co.uk. , em texto recente, subverte a noção tradicional de educação, ao propor que o sistema de ensino estenda a idéia de educação especial a toda a rede de ensino:
O sistema educacional já reconhece que algumas crianças têm necessidades ‘especiais’ e precisam de ambientes personalizados de aprendizagem e de estilos de ensino diferenciados. Mas até agora o sistema como um todo tem sido incapaz de prover essa flexibilidade de maneira consistente para todos que dela necessitam ou para integrar crianças com necessidades especiais ao ensino regular. O ensino personalizado estenderia esse princípio, já implícito no sistema, a todas as crianças. A equidade não pode ser imposta de cima para baixo numa sociedade com uma cultura democrática na qual as pessoas querem ter voz no  que se refere a suas próprias vidas. (p. 69) Nossa tradução.

	Apesar de reconhecer que o sistema de ensino não tem conseguido cumprir a tarefa de incluir as crianças com necessidades especiais nas escolas comuns, o autor sugere que isso poderia ser conseguido por meio do seu projeto de “personalização através da participação”. Leadbeater observa que a equidade e o desenvolvimento poderão ser alcançados na medida em que os usuários das políticas públicas tenham uma maior participação em todos os níveis e suas vozes sejam ouvidas no que se refere a necessidades e desejos que devem informar o planejamento, a alocação de recursos, as estratégias e a implementação de serviços. No caso da educação, a idéia é que a escola se torne uma agenciadora/coordenadora de recursos de ensino e de aprendizagem que coloque à disposição do aluno um conjunto de possibilidades que lhe permitam aprender e desenvolver-se. A proposta inclui a flexibilização do ensino e a possibilidade de que a aprendizagem ocorra em diferentes ambientes (dentro e fora da sala de aula, em bibliotecas, laboratórios, lugares de trabalho) e momentos (no período letivo e nas férias). Uma das noções-chave nessa proposta é a de que o indivíduo que aprende deve envolver-se na tomada de decisões sobre o que gostaria de aprender e como. 
	A idéia é sem dúvida, interessante. O próprio autor aponta, entretanto, as dificuldades para a sua implementação. Uma delas é a diferença de recursos iniciais dos alunos, o que faria com que alguns aproveitassem mais o sistema e outros (com menos estímulos sociais e culturais, pais pouco escolarizados e falta de recursos materiais) menos. O Estado deveria, nesse caso, proporcionar as condições necessárias para que todos pudessem participar igualitariamente. 
O exercício de comparar a proposta de Leadbeater com o sistema educativo atual permite antecipar uma confrontação radical no plano dos valores e das políticas que expressam esses valores. O sistema educativo, hoje, continua sendo (na sociedade ocidental) um ‘aparelho’ de seleção social que tende fortemente para a valorização de resultados e para a premiação do mérito acadêmico que não é (quase nunca) uma função individual, mas depende (dentre outros fatores) do grupo social e do capital cultural. A seletividade do sistema é, como dizem seus críticos, um traço fundamental, e não apenas um subproduto não desejado. A dificuldade de planejar uma política que atenda às necessidades dos alunos decorre do fato de que o sistema, apesar dos discursos, funciona de acordo com uma dinâmica própria que atende às suas próprias necessidades (ensinar um grande número de alunos, uma variedade de conteúdos curriculares, em um espaço de tempo limitado, com a maior economia de recursos materiais e humanos possível, o mais eficientemente possível, dentro dessas condições). A não-coincidência entre as necessidades do sistema e as necessidades dos alunos deixa um espaço reduzido para o atendimento das últimas.  
Abraçar a proposta de Leadbeater significaria, de fato, romper com um paradigma e construir um novo, que tenha como premissas, a co-participação e a personalização, que dariam aos usuários maior responsabilidade em relação às decisões que dizem respeito à solução dos seus problemas educacionais e ao acesso aos serviços de que precisam. Mas, como o próprio autor reconhece, a proposta pode criar problemas semelhantes àqueles que pretende resolver. 

O enfoque das capacidades
      
	Quando o centro das preocupações passa a orbitar em torno das necessidades humanas, a participação democrática e a responsabilidade sobre a própria vida, o enfoque de A. Sen (prêmio Nobel da economia em 1998) se apresenta como uma ferramenta teórica que pode contribuir para a compreensão dessa perspectiva. Apesar da ênfase de Sen nos fatores relacionados à educação como capazes de melhorar as condições do desenvolvimento, a discussão das suas idéias no âmbito educativo ainda é incipiente (Saito, 2003). Seu enfoque das capacidades, desenvolvido a partir da crítica da visão utilitarista do desenvolvimento, se concentra na liberdade de alcançar metas, em geral e nas capacidades para funcionar, em particular. Sen argumenta que a renda e a possessão de bens não podem ser consideradas como indicadores de bem-estar, em si mesmos. O bem-estar e o desenvolvimento humano estão relacionados à capacidade humana de realização, à liberdade de escolha do indivíduo e àquilo que ele pode vir a alcançar com os recursos de que dispõe. Essa perspectiva traz para o mundo da economia uma dimensão humana que esta, muitas vezes, subestima. 
O enfoque de Sen tem implicações para o planejamento de ações de desenvolvimento. Estas devem superar a provisão de bens e competências individuais e orientar-se para a organização de ambientes institucionais que, em lugar de tolher o possível desenvolvimento e a conversão de bens em capacidades, garantam a ampliação do espaço de liberdades dos indivíduos. Inicialmente, Sen trabalhou com a idéia de ‘necessidades básicas’ cuja satisfação deveria ser garantida a todos. Interessou-se na capacidade das pessoas de funcionarem e de realizarem ações e não tanto na renda ou nos bens possuídos. Enfatizou aquilo que tem valor intrínseco para a vida humana e não o que possui apenas valor instrumental. A abordagem das capacidades diz respeito àquilo que a pessoa é capaz de ser ou fazer por contraposição ao que ela simplesmente possui. O aumento das capacidades produzirá um aumento na produtividade e, conseqüentemente, da renda e não o contrário. Para Sen, a renda e a riqueza, não são objetivos em si mesmas, mas meios para alcançar o bem estar, que não pode, portanto, ser medido em termos de quanto se possui. O autor critica também o utilitarismo clássico de Bentham, assim como as formas mais modernas de utilitarismo que entendem a felicidade, o prazer e a realização de desejos como a representação do bem estar. A crítica de Sen visa a demonstrar que a conformação dos desejos humanos é complexa e que pessoas privadas de acesso a certos bens, por exemplo, podem aprender a não desejá-los ou a ter desejos restritos à realidade em que vivem. Assim, mesmo em condições de muita dificuldade, certos indivíduos podem não ter o desejo de mudar. Devemos lembrar, aqui, que Sen trabalhou sobre dados referentes a populações vitimas de extrema pobreza. Na realidade educacional brasileira, entretanto, essas idéias encontram inúmeros exemplos: a baixa auto-estima dos muitos alunos que fracassam e que se consideram pouco inteligentes, a baixa expectativa em relação ao futuro educacional de grande parte da população escolar, a restrição das tentativas de acesso à educação superior a cursos e escolas menos qualificadas e a auto-exclusão, no caso dos alunos provenientes de escolas públicas, que faz com que a grande maioria dos egressos do ensino médio, por exemplo, sequer se proponha a tentar entrar num curso superior. 
Sen critica também a teoria da justiça de Rawl (1971). Reconhece que este desloca o foco da utilidade para os recursos e para a liberdade e igualdade de oportunidades. Entretanto, essa abordagem é vista por Sem como incompleta porque o acesso aos recursos não redunda necessariamente em maior igualdade. Para Sen, os recursos não têm valor intrínseco, mas podem ser transformados em oportunidades. A capacidade de transformar recursos em oportunidades difere entre as pessoas e por isso, defende a produtividade da idéia de valorizar as oportunidades, descrita na sua abordagem das capacidades. Segundo o próprio Sen, a origem da sua idéia sobre as capacidades está em Aristóteles e se refere a um conjunto de alternativas entre as quais a pessoa pode escolher. A noção está essencialmente relacionada à liberdade de escolha. As capacidades, assim, são habilidades para realizar e dizem respeito à liberdade no sentido positivo, às oportunidades reais existentes para viver a vida, enquanto os funcionamentos são realizações, aspectos das condições de vida. O bem estar de uma pessoa deve ser avaliado à luz do funcionamento de cada pessoa. A capacidade de funcionar reflete as reais oportunidades ou a liberdade de escolha entre modos de vida possíveis. Por isso, para Sen, a liberdade é uma das dimensões do bem estar.
Saito (2003) aponta entre as contribuições de Sen para a educação, a formulação do IDH (índice de desenvolvimento humano) utilizado pelas Nações Unidas para avaliar o desenvolvimento das nações. O índice agrupa vários fatores que se relacionam direta ou indiretamente à educação. A própria UNDP, responsável pela implementação do Índice aponta que:
Ele enfatiza o desenvolvimento das escolhas humanas e retorna à centralidade das pessoas e se reflete nas medidas do desenvolvimento não como a expansão de bens e riqueza mas como o alargamento das escolhas humanas.  (UNDP, 1990, p. 1 apud Saito, 2003).

	Embora o índice tenha sido objeto de críticas, ele apresenta vantagens e permite pensar na importância de uma variedade de funcionamentos que promovem o bem estar, e não apenas na renda. A educação, portanto, torna-se um foco importante como fator de bem estar. Isso se reflete no fato de que os outros funcionamentos utilizados no índice também são influenciados pela educação, já que os fatores considerados no índice de desenvolvimento são: a matrícula escolar, a expectativa de vida ao nascer e a escolaridade da população. 
Outra contribuição da abordagem das capacidades está na idéia de que a educação envolve tanto valores intrínsecos como instrumentais. A educação é um modo de incrementar as capacidades humanas e,  portanto, de aumentar o grau de liberdade de decisão dos sujeitos.
	
	O ser humano como dependente

O filósofo Americano Alaistair MacIntyre conhecido por seus trabalhos sobre ética e moral, acrescenta um interessante aspecto à discussão. MacIntyre, em seu livro Dependent Rational Animals, critica o conceito moderno de sujeito autônomo e afirma que a dependência e a vulnerabilidade são as chaves da moralidade humana. A independência decorre da dependência inicial a que o ser humano está sujeito. Independência e dependência não são, portanto, mutuamente excludentes, já que a dependência é o pressuposto para a possibilidade de independência. A independência nunca é completa e sempre implica certo grau de dependência. MacIntyre toma como ponto de partida as virtudes do cidadão ateniense de Aristóteles e substitui essa filosofia moral por uma visão do cidadão vulnerável, cujas virtudes consistem também em reconhecer sua própria vulnerabilidade. Para isto, MacIntyre lança mão das virtudes citadas por Tomás de Aquino, como a comiseração  e a caridade. 
	As idéias de MacIntyre implicam uma visão de comunidade em que as pessoas se apóiam mutuamente em momentos cruciais da vida. A comunidade de cidadãos vulneráveis deve ser cooperativa não apenas por escolha moral, mas também por necessidade. 
	O reconhecimento da dependência como característica humana básica questiona a concepção individualista dominante e a autonomia moral racional que, para o autor, cria uma ilusão de auto-suficiência que tem o efeito de excluir muitas pessoas de muitos tipos de relação comunitária. 
	A crítica de MacIntyre ao individualismo e à autonomia e o reconhecimento da vulnerabilidade e da dependência podem ser articuladas com as visões anteriormente citadas de Sen e Leadbeater, na medida em que permitem explorar a possibilidade de uma educação que avance no sentido de aumentar o grau de liberdade dos indivíduos, multiplique as formas de participação e não discrimine os sujeitos pelo seu grau de dependência.

	A visão feminista
 
A partir de premissas muito próximas das anteriormente citadas, Martha Nussbaum, adota uma postura feminista e afirma que todos os seres humanos têm o mesmo valor e a mesma dignidade, independente da sua posição social. A origem dessa igualdade está no poder moral de escolha que permite a cada indivíduo fazer opções de acordo com a sua avaliação de metas. Assim, as políticas devem promover a liberdade de escolha e a valorização de todas as pessoas. As idéias de M. Nussbaum estão estreitamente relacionadas à concepção das capacidades de Sen. Na versão de Nussbaum, as capacidades se distinguem em internas (relacionadas ao funcionamento individual) e combinadas (dependentes das condições externas para a sua realização). As políticas públicas devem promover as capacidades internas, por meio da educação, por exemplo, e as combinadas por meio da criação de condições materiais e institucionais. 
A autora aborda especificamente a questão da inclusão de pessoas com deficiência e argumenta que o problema de incluir essas pessoas é hoje, um dos maiores para a justiça das nações. Esse problema envolve também aqueles (geralmente, aquelas), que cuidam dessas pessoas. A idéia se aplica, também, às diferenças entre nações pobres e ricas. Em termos filosóficos, essas idéias contestam a noção de Estado liberal, segundo a qual, os cidadãos cooperam na busca do bem comum, que se baseia no princípio de que todos os indivíduos são livres, iguais e independentes. 
E. Kittay, outra filósofa que escreve sobre feminismo e deficiência, afirma que as relações de dependência são especialmente evidentes para as mulheres que dão à luz e cuidam de crianças pequenas, pessoas com deficiências físicas ou mentais e pessoas idosas. 
A dependência é, portanto, uma dimensão essencial da experiência humana que se opõe à noção de igualdade baseada na auto-suficiência independente, a qual necessariamente, irá desconsiderar o valor das experiências, relações e necessidades relacionadas à dependência. Indícios dessa visão podem ser encontrados na baixa remuneração dos encarregados de cuidar de pessoas deficientes ou dependentes e na idéia de que a mulher que fica em casa cuidando de crianças não trabalha. A sua teoria se inspira na sua experiência pessoal como mãe de uma pessoa com deficiência física e mental. A autora argumenta que apesar da dependência que muitas pessoas experimentam, elas são capazes de estabelecer relações únicas com os outros. Kittay entende que a justiça deveria reconhecer a dependência e promover o bem estar a partir do reconhecimento dessa importante dimensão da vida humana. 
Essas questões levam à discussão das ‘políticas da diferença’, que defendem o reconhecimento das diferenças estruturais que marcam pontos de partida distintos para certos grupos de pessoas na competição pelos deveres e benefícios que a cooperação social supõe. Desse ponto de vista, a insistência numa política de oportunidades de acesso igual que não reconheça a diferença, tende a manter a desigualdade. Por isso, é necessário abordar a desigualdade por meio de uma política da diferença e prover genuína igualdade de oportunidades e acesso, a partir do reconhecimento da diferença. Além das diferenças estruturais, as defensoras dessa perspectiva alegam que há ainda outras formas de opressão experimentadas por gays, lesbianas, minorias étnicas e religiosas e por aqueles cujas diferenças requerem reconhecimento para terem um status igual. A dependência se caracteriza como uma questão de desigualdade estrutural, apesar de influenciar as formas de injustiça social e cultural. 
As ‘políticas da diferença’ têm sido criticadas por uma série de motivos, dentre os quais ressaltamos a compreensão de que elas promovem uma divisão no campo social e cultural. Embora a organização dos grupos marginalizados e a reivindicação dos seus direitos sejam essenciais, o foco na diferença, afirmam os críticos, leva a privilegiar aquilo que distingue e não o que torna os seres humanos semelhantes ou próximos (Pierucci, 2000). O ponto de vista feminista sobre o reconhecimento da dependência, ainda que se identifique com as políticas da diferença pode, entretanto, ser articulado com as idéias de MacIntyre e com a noção de capacidades do Sen para ampliar a compreensão dos fatores que subjazem à concepção das políticas sociais, contribuindo assim para a formulação de políticas assentadas sobre novas bases.

Considerações finais

Iniciamos este artigo com algumas reflexões sobre as tendências mais gerais no movimento da sociedade ocidental. Entendemos que a compreensão dos problemas educacionais não prescinde de um enquadramento que permita situá-los no contexto mais amplo, capaz de definir a filosofia, a teoria e, na prática, a direção dos processos de educação formal.
Enfocamos, mais especificamente, o problema que se cria nos sistemas educacionais quando se confrontam as metas e objetivos explícitos destes com as características e a dinâmica de funcionamento já instalada. Concluímos que uma parte das dificuldades na implementação de políticas inclusivas se deve a que, apesar das premissas e prescrições que proclamam a necessidade de atender as necessidades educacionais de todos os alunos, a lógica do sistema educacional é pouco compatível com essa filosofia, principalmente no nível das práticas e dos modos de funcionamento. 
Examinamos, também, as elaborações teóricas que, desde diferentes campos do conhecimento, advogam pela extensão da idéia de atender as necessidades das pessoas e pela transformação dessa idéia em eixo central da formulação de políticas sociais. A visão de Leadbeater, centrada nos usuários do sistema educacional, deixa entrever uma concepção de sujeito identificada com a de consumidor, cujo direito deve ser ampliado de modo que viabilize a escolha do tipo de serviço que desejar receber. A idéia de flexibilizar o ensino e de elaborar propostas que incorporem a aprendizagem em diferentes ambientes e contextos à educação formal é interessante e desafiadora, com potencial para romper a inércia que ainda caracteriza a instituição educacional, mas a proposta pode também gerar situações de discriminação se não oferecer condições que garantam a igualdade de oportunidades. A desigualdade se configura assim como um grande problema que evidencia os limites dos sistemas educacionais para promover justiça social. A necessidade de ampliar a participação dos sujeitos das políticas sociais, as suas possibilidades de escolha e seus graus de liberdade podem ser mais bem compreendidos quando se analisa o enfoque das capacidades de Sen. A educação, nessa perspectiva, se apresenta como um dos modos de aumentar as capacidades humanas e, portanto, de incrementar o grau de liberdade e a capacidade de tomar decisões e de fazer escolhas. Essa visão pode ser articulada, ainda, à de MacIntyre, cuja crítica permite questionar a concepção individualista e auto-suficiente e opor à autonomia, a dependência como característica humana básica. Todavia, o reconhecimento da dependência nesses termos é reivindicado pelas feministas Nussbaum e Kittay como ponto de partida para a promoção de justiça e de bem estar social.
Por fim, entendemos que as elaborações teóricas citadas, ao explorar as possibilidades de idéias como a de “atender às necessidades das pessoas” colaboram para a compreensão do alcance da noção de “necessidades especiais” e ampliam o escopo da discussão sobre as possibilidades de sucesso das políticas inclusivas de um modo geral e das políticas de inclusão escolar em particular.
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