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A EMERGÊNCIA DA INCLUSÃO ESCOLAR NO
BRASIL

Tatiana Luiza Rech1

A inclusão escolar vem despertando maior interesse dospesquisadores há mais de uma década, quando o Brasil adotou aproposta de “educação para todos” trazida pela Organização dasNações Unidas (ONU). Embora esse lema já fosse defendido porComenius no século XVII, ainda hoje, guardadas as proporções,mantém-se atual e gera muitas contradições e debates no âmbitoescolar. Para fugir de dicotomias que reduzem as possibilidades dediscussão, neste capítulo, penso a inclusão escolar como ummovimento, ou seja, como algo que se desloca, que oscila, queacalma, que agita. Penso-a como algo que surge derivado de outrosmovimentos, com outra potência, como algo que é visto pelasociedade como “uma verdade”, uma certeza, mas que, para mim,estará sob suspeita em um tom de provisoriedade.
Atualmente, esse movimento configura-se como uma novaperspectiva para a escola, trazendo para dentro todos aquelesalunos que estavam fora, por meio de programas governamentais,políticas educacionais, de assistência e de previdência. A partirdisso, tem se configurado uma “verdade na educação”, pois oMinistério da Educação (MEC), após a elaboração da nova Política

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva,de 2008, tem potencializado as ações em prol da inclusão escolar.Como forma de política, esse documento orienta a obrigatoriedadeda educação escolar regular para todas as crianças,independentemente de suas características, deficiências, condiçõese possibilidades de permanência. Todos, agora, possuem o direitoà educação regular no Brasil.
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A fim de problematizar essas questões, contemplo aquialgumas das discussões desenvolvidas em minha pesquisa deMestrado em Educação, intitulada A emergência da inclusão escolar
no Governo FHC: movimentos que a tornaram uma “verdade” que
permanece2 .

Neste empreendimento, proponho trabalhar com dadosproduzidos no Governo FHC encontrados nos seguintesdocumentos: Política Nacional de Educação Especial, colocada emvigor em 1994, Plano Nacional de Educação, sancionado em 2001,e as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação
Básica, instituídas em 2001, organizados pelo MEC e pelaSecretaria de Educação Especial (SEESP).

O objetivo principal é mostrar como a inclusão escolar foisendo constituída através de algumas práticas do GovernoFernando Henrique Cardoso. Para isso, é necessário compreenderas razões que mobilizaram as práticas do Governo FHC no que dizrespeito ao fortalecimento do movimento da inclusão escolar noBrasil, ou seja, com quais condições esse fortalecimento foi sendopermitido.
Como ferramentas analíticas, utilizo, a partir dos estudosdesenvolvidos por Michel Foucault3 , os conceitos de normaliza-

ção, integração/inclusão e governamentalidade. Tais conceitos apa-recem definindo leis, ações e currículos escolares e distribuindo,de diversas formas, os alunos e os especialistas nas escolas brasilei-ras.
A seguir, apresento a discussão em três subtítulos: no pri-meiro, “Governo FHC: razões para o recorte”, apresento infor-mações que considero interessantes, primeiramente, sobre a his-tória do Governo; no segundo, intitulado “Governo FHC: Movi-mentos”, mostro como a inclusão escolar foi sendo constituída;por fim, divido as informações sobre o Governo FHC, enfatizandoseus respectivos mandatos. O primeiro mandato corresponde aoperíodo de 1995 a 1998, e o segundo, ao período de 1999 a 2002.
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Governo FHC: razões para o recorte

Ao propor um estudo sobre o tema da inclusão escolar, vi-me convidada a voltar meu olhar à história e a procurar, no passado,elementos para pensar a inclusão do presente. Pensando o temada inclusão escolar como um movimento, percebi que suaemergência se deu no Brasil por volta do ano de 1997, quando opaís era governado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso(FHC). Dessa forma, senti necessidade de recorrer ao GovernoFHC, a fim de visualizar algumas práticas e condições que tornarama inclusão escolar uma necessidade emergente na atualidade.
No entanto, com este estudo, não pretendo apresentar umconceito de inclusão escolar. Também não me interesso emcomparar os dois movimentos – integração e inclusão escolar –,tendo como objetivo avaliar o que cada um tem de bom e ruim.Quero, ao contrário, investigar como, através de algumas práticasdo Governo Fernando Henrique Cardoso, a inclusão escolar veioa tornar-se o que hoje dizemos que ela é. Dito de outra maneira,minha intenção não é mostrar como deve ser a inclusão, mas comoela é constituída, como aparece no pensar e no agir na e da escola.
Em 1994, Fernando Henrique Cardoso é eleito dentro deuma lógica, dentro de um conjunto de condições de possibilidadesque permitiram que ele fosse escolhido pela população. Emconsonância com seu tempo e embalado por princípios neoliberais,ele defende a diferença e a diversidade, milita abertamente sobreas questões raciais e étnicas, falando em seus discursos e escrevendolivros sobre o Brasil como um país mestiço. Articula-se com aOrganização das Nações Unidas (ONU) e com países quedefendem a integração, lançando campanhas variadas no Brasil,referentes à integração escolar. FHC foi presidente da RepúblicaFederativa do Brasil por dois mandatos consecutivos: o primeiro,de 1º de janeiro de 1995 a 1º de janeiro de 1999, e o segundo, de1º de janeiro de 1999 a 1º de janeiro de 2003. Eleito representandoo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), teve como vice-
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presidente o político Marco Maciel, do Partido da Frente Liberal(PFL), atual Democratas.
Ao inserir-me no contexto dos materiais analíticos, algunsexcertos chamaram-me a atenção, pois traziam apelos,recomendações e deveres expressos à população, como se fossemrecomendações necessárias para que a proposta de colocar todosna escola alcançasse êxito. Frases como “a educação deve ser, porprincípio, liberal, democrática e não doutrinária” (BRASIL, 1994,p.37) ou recomendações mostrando que era fundamental“empreender as transformações necessárias para que essa educaçãoinclusiva se torne realidade nas escolas brasileiras” (BRASIL, 2001,p.8) faziam dessa tarefa uma tarefa de todos.
Excertos como esses demonstram uma forma de conduziras condutas das pessoas através da mobilização social. Expor seusdeveres e comprometimentos diante da presença daquelesconsiderados excluídos faz com que cada um esteja consciente erealize a sua parte. É uma maneira de governar a população; dessaforma, justifica-se o uso da governamentalidade como ferramentametodológica e conceitual, já que ela funciona de forma gradiente,e não de forma fixa. O conceito de governamentalidade foielaborado por Michel Foucault em seu curso Segurança, Território

e População, durante os anos de 1977 e 1978. Porgovernamentalidade, o filósofo entende:

[...] o conjunto constituído pelas instituições,
procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas
que permitem exercer essa forma bastante específica,
embora muito complexa, de poder que tem por alvo
principal a população, por principal forma de saber a
economia política e por instrumento técnico essencial os
dispositivos de segurança. Em segundo lugar, por
“governamentalidade” entendo a tendência, a linha de
força que, em todo o Ocidente, não parou de conduzir, e
desde há muito, para a preeminência desse tipo de poder
que podemos chamar de “governo” sobre todos os outros
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– soberania, disciplina – e que trouxe, por um lado, [e,
por outro lado], o desenvolvimento de toda uma série de
saberes [...] (FOUCAULT, 2008, p. 143-144).

Conforme Traversini e Bello (2009), Michel Foucault, emseu curso Nascimento da Biopolítica, mostra-nos que tratar agovernamentalidade como ferramenta não é fixar um conceito ea ele submeter os estudos, confirmando ou rejeitando resultados.Diferentemente disso, “governamentalidade é uma ferramentaconceitual e metodológica que será colocada à prova, experimen-tada, testada” (TRAVERSINI; BELLO, 2009, p. 142. Grifos dosautores).
No próximo subtítulo, apresento alguns dos principais mo-mentos desse governo relativos à Educação, olhando mais atenta-mente para o que diz respeito à Educação Especial. Também pas-so a apresentar algumas análises construídas a partir dasrecorrências encontradas nos materiais analíticos.

Governo FHC: Movimentos – 1º mandato

O primeiro mandato do Governo FHC teve seu início nodia 1º de janeiro de 1995 e transcorreu até 1º de janeiro de 1999.A prioridade fundamental da política educacional organizada peloGoverno consistia em incentivar a universalização do acesso aoprimeiro grau e melhorar a qualidade do atendimento escolar. Comisso, o presidente queria garantir que as crianças tivessem“efetivamente a oportunidade de pelo menos complementar asoito séries do ensino obrigatório (1º grau)4 ” (CARDOSO, 1994,p. 111).
No ano em que FHC assumiu a Presidência, as políticaseducacionais e as propostas destinadas às crianças com deficiênciaseram fortemente marcadas pela Educação Especial. Esta ganhoumaior visibilidade, no Brasil, por volta da década de 1970 do século
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XX, quando se percebeu um movimento maior de integração socialdos indivíduos que apresentavam deficiência. O objetivo eraintegrá-los em ambientes escolares o mais próximos possíveldaqueles oferecidos à pessoa dita “normal”. Com isso, o termo“integração escolar” começou a ficar conhecido nos cenáriosnacional e internacional. De acordo com Beyer,

A partir da década de 70, esta ênfase passou por alterações
significativas, de um conceito de mainstreaming ou de
sistema escolar de “cascatas”, em que a integração do
aluno se dava em níveis graduados, conforme suas
possibilidades de manter-se num sistema escolar menos
segregado, para uma idéia mais radical de adaptação das
escolas regulares, para atender todos os alunos com
necessidades especiais, independente do tipo e grau de
deficiência (2006, p. 26, Grifo do autor).

O que chamamos de “integração escolar” foi um movimentoque iniciou muito antes de o presidente Fernando HenriqueCardoso assumir o governo. A proposta objetivou encontrar umlugar para que as crianças que estavam fora da escola tivessemoportunidades de estudar na classe regular, quando possível, e naescola especial, se necessário fosse. Porém, até o movimento vir aser conhecido como “movimento pela integração”, outrasnomenclaturas foram estabelecidas, e, em consequência, outrosentendimentos foram dados. Juntamente com a necessidade denormalizar os corpos, surge a necessidade de nomeá-los. O conceito“necessidades educativas especiais” aparece como um exemplode mudança para a época, embora ainda se priorizasse a ideia denormação.
Ao pensar o conceito de norma, Canguilhem (2006) escreveque esta serviria para retificar, endireitar, e que só poderia serestabelecida através de uma medida, de um valor. Normalizar seria,então, o mesmo que impor uma exigência a uma existência cujavariedade e disparidade se apresentariam como algo estranho.
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Sendo assim, a ideia inicial – que sustentou o princípio daintegração escolar – foi a de normalizar, ou seja, fazer com que aspessoas consideradas “diferentes” tivessem a oportunidade de setornar parecidas com o modelo ideal de cidadão. Ao contrário doque muitos pensam, a norma não objetiva a exclusão, ela não temcomo função excluir ou rejeitar, mas, ao contrário, “ela está sempreligada a uma técnica positiva de intervenção e de transformação,a uma espécie de poder normativo” (FOUCAULT, 2002, p. 62)que, ao contrário de repressivo, se mostra produtivo.
Em meio a tantas dúvidas quanto ao significado do termo“normalizar”, a proposta de normalização passou a ser introduzidacomo “normalização/integração”. Aos poucos, foi surgindo oconceito “normalizar/integrar”, anunciando que o movimento pelanormalização estava invertendo sua força e outro era necessáriopara garantir a proposta de educar a todos. Assim, o conceito“integração escolar” foi sendo potencializado. A partir decampanhas e sensibilizações dentro e fora da escola, o movimentopela integração escolar foi conquistando novos espaços e tornando-se cada vez mais reconhecido pelo professores. Iniciativas como o

Projeto Nordeste, o Programa Dinheiro na Escola, o Programa
Comunidade Solidária, o Programa TV Escola e o Programa do Livro
Didático obtiveram muito destaque e contribuíram para a propostade colocar todos na escola. Em todos esses projetos, podemos vera governamentalidade operando sob o conceito de normalização.Chamar a atenção de todos para que as vigilâncias e a atenção dapopulação se voltem para a questão é uma forma de transformartodos na extensão do Estado, ou seja, todos vão fazer a vigilânciade todos. Manter as coisas na normalidade é, nesse caso, manter apopulação dentro de um limite “seguro”.

Nesse período – referente ao primeiro mandato do Governo–, as discussões educacionais são fortemente marcadas pelacobrança de políticas articuladas com os diversos setores educativose pela preocupação com a formação de professores e com os acordosfirmados entre os países do MERCOSUL. Os estudos sobre altashabilidades e superdotação ganham ênfase, e, na escola, começamas discussões referentes à importância das adaptações curriculares,
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aspectos que continuam ganhando potência política no segundomandato.

Governo FHC: Movimentos – 2º mandato

Através das políticas e ações do Governo FernandoHenrique Cardoso, a ideia de “integração/inclusão escolar”conquista um novo espaço no cenário nacional. A partir do anode 1999 – início do segundo mandato –, as ações em benefíciodesses movimentos ganham destaque e tornam-se prioridade parao Governo no que diz respeito à educação. Dando continuidadeaos seus objetivos, a passagem do “movimento da integraçãoescolar” para o “movimento da inclusão escolar” foi sendo pensadade acordo com as condições sociopolíticas do país. A questão daintegração escolar estava bastante visada no âmbito educacional,porém, a inclusão estava fortemente ligada às questões sociais, ouseja, sua evidência não se dava na escola. Analisando algumasrecorrências expressas nos materiais, fica visível que a propostade inclusão social é anterior à ideia de incluir todos na escola.Frases como “[...] é do mundo que se fala quando se fala eminclusão, e não apenas de uma determinada minoria pertencentea uma determinada sociedade” (MEC, 2000a, p.39) mostram queos suportes utilizados na proposta podem ser de diferentes tipos“(social, econômico, físico, instrumental) e têm como funçãofavorecer a construção de um processo que se passou a denominar
Inclusão Social” (MEC, 2000b, p.18. Grifos na publicação). Issodeixa claro que, até o início do segundo mandato do GovernoFHC, a proposta que visava à “educação de todos” estava baseadano “movimento da integração escolar”. Na escola, víamos aproposta de integração; no restante da sociedade, a proposta deinclusão.

Como a escola deveria estar interligada com a comunidadelocal, em sintonia com a sociedade, o Governo FHC introduziu,na proposta de Integração/Inclusão, princípios democráticos, a
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fim de fortalecer os ideais democráticos na educação. Para oGoverno FHC, um dos objetivos mais significativos com relação àeducação era atender ao novo desafio que a sociedade doconhecimento colocava para os sistemas educacionais, o desafiode “criar as condições para a educação permanente” (SOUZA,2005, p.49) e ensinar o aluno a aprender. Na visão do Governo,“é preciso, portanto, que o sistema educacional se organize paraoferecer educação permanente para todos” (SOUZA, 2005, p.8).Dizendo de outra forma, é preciso desenvolver em todos acapacidade de aprender, mas também de criar as oportunidadespara aprender permanentemente.
Dando entrada ao “movimento da inclusão escolar”, oGoverno FHC aposta numa transformação educacional, sendoque, em muitas vezes, se refere a essas mudanças como um “[...]processo de transformação da educação de um paradigma daexclusão para um que seja de inclusão” (REVISTAINTEGRAÇÃO, 2000, p.38). A inclusão, vista como antônimoda exclusão, gera na população uma ideia de mudança plena, decomprometimento com as melhorias exigidas pela sociedade. Elapassa a ser entendida como a “salvação educacional”, como a únicaforma de aceitar, respeitar e conviver com o outro. Nessa novaperspectiva, surgem princípios, objetivos e desafios para o novomovimento, agora com o intuito de incluir, e não mais de integrar.Esse movimento coloca na escola a obrigação de garantir aeducação de todos os alunos. Cabe a ela encontrar a forma dosucesso tão esperado, em concordância com a legislação vigente ecom os ideais democráticos.

Considerações finais

Foram muitas as evidências, encontradas nos materiais, quemostraram a ênfase dada às propostas integracionistas e inclusivasdurante o período do Governo FHC (1995 a 2002). Nesse período,a proposta de integração/inclusão surge na escola como um
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mecanismo de poder que faz com que todos exerçam seus direitosenquanto cidadãos, colaborando, assim, para o crescimento dosíndices do Brasil frente aos países considerados “de primeiromundo”. Porém, com essa política, o Governo repassa à populaçãoa tarefa do cuidado de si e do outro, diminuindo asresponsabilidades do Estado com relação à vigilância da ordempública e aumentando, dessa forma, as práticas de governamento.
As recorrências encontradas nos materiais analisadosmostram que, nos primeiros anos do Governo, a ideia de colocartodos na escola se baseia na proposta de normalizar para integraros alunos excluídos na escola regular. A partir de 1997, é possívelperceber a entrada delicada e sutil do termo “integração/inclusão”e, em alguns momentos, do termo “inclusão/integração”. Emborajá exista sutilmente a vontade de incluir, o termo no sentido de“inclusão escolar” – de colocar todos os alunos na escola regular egarantir as condições necessárias para sua permanência – só tevemaior visibilidade a partir do segundo mandato do Governo FHC.Isso aparece, mais especificamente, no ano de 2001, com a criaçãodas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação

Básica. Esse documento afirma que:

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 (BRASIL, MEC,
SEESP, 2001, p. 28).

Também naquele ano é sancionado o Plano Nacional de
Educação (2001), acreditando-se que “o grande avanço que adécada da educação deveria produzir era a construção de umaescola inclusiva” (BRASIL, MEC/SEESP, 2004, p. 205) quegarantisse o atendimento à diversidade humana. Com o intuito
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de abarcar a todos, o Governo FHC necessitou de uma novapedagogia para sustentar um novo modelo de ensino,contemplando todos os níveis, pois, segundo Shiroma, Moraes eEvangelista (2000, p.12), “não basta educar, é preciso aprender aempregar”. Com isso, a ordem foi reduzir o insucesso para alcançarmenor desperdício de recursos humanos e materiais, um dosobjetivos do neoliberalismo, em que o mercado ganha destaque ea escola precisa se ajustar às novas transformações entre capital etrabalho.
Na escola, as relações mantêm-se pela mesma lógica, dandomaiores oportunidades a todos e estimulando, ao mesmo tempo,valores como autonomia, liberdade, solidariedade e competição.Dessa forma, o movimento pela inclusão escolar sai da camiseta eincorpora-se como política pública, configurando, em tempos dehoje, o que já era pensado por Comenius em meados do séculoXVII. O ideal proposto na Conferência Mundial de Educação para

Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia (1990), e na Conferência
Mundial de Educação Especial, realizada em Salamanca, na Espanha(1994), o qual visa à educação para todos e ao direito à educaçãoem classe regular, difundiu-se por diversos países, incluindo o Brasilna lista de interessados. Isso fez com que o tema da inclusão escolarse tornasse ainda mais emergente.

Na atualidade, a inclusão escolar pode ser vista como umimperativo cuja regra é clara: todos devem estar incluídos. Comefeito, não basta fazer parte de um determinado grupo – é precisodiluir-se. Essa diluição se dá no sentido da flexibilidade e dadiminuição do risco social. A permanência nessa lógica, na qual avida é reconhecida pela figura do jogo, depende ainda de doisaspectos. O primeiro diz respeito às estratégias que o indivíduoprecisa criar para manter-se incluído nos diferentes espaços poronde circula. Em segundo lugar, precisa desejar sua permanênciano jogo, juntamente com a permanência do outro, e isso só épossível através da estimulação entre desejo e consumo. De acordocom Lopes (2009), não se trata de qualificação, preocupação ecuidado com o outro; trata-se, sim, da necessidade da permanência
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do outro, ou seja, “para que a permanência do outro se mantenha,até mesmo para sustentar as redes de trabalho, a capacidade deconsumir deve estar instalada” (LOPES, 2009, p.156). O consumoé o “carro-chefe” que mobiliza a lógica de mercado num Estadoneoliberal. É através dele que as políticas de assistência eprevidência estão configuradas, pois é necessário fazer com quetodos possam participar da rede de consumo. Para o Estado, aideia resume-se em garantir ações assistencialistas por meio deprogramas e projetos governamentais, a fim de possibilitar que aspessoas – da esfera mais baixa da sociedade – possam, o maisrapidamente possível, deixar a assistência e configurar o espaçoda previdência para melhor contribuírem com o Estado.
Na educação, as tendências neoliberais ditam as regras,trazendo, por meio das políticas educacionais, o direito asseguradoda educação de todos. Criam-se novas estratégias e técnicas quepermitem a inclusão, no ensino regular, de “todos” aqueles queestavam em escolas especiais ou fora do alcance institucional. NoBrasil, essa fórmula alcançou expressivos resultados, como mostrao documento referente à nova Política Nacional de Educação

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, apresentado peloMinistério da Educação em 2008. Segundo consta no documento,com relação aos dados da Educação Especial, no censo escolar de2006, verificou-se um crescimento de 640% nas matrículas emescolas públicas, indicando a efetivação da “proposta de educaçãopara todos” mantida pela Organização das Nações Unidas desdea década de 1990.
Dessa forma, é possível compreender alguns dos motivosque contribuíram para a emergência da inclusão escolar em nossopaís e as mudanças que isso acarretou. O “movimento pelaintegração escolar” apenas integrava o aluno. O objetivo eracolocar, na escola, aquelas pessoas que, por inúmeros motivos,estavam fora dela. O ponto principal era contabilizar esses “novosalunos” e deixar que eles próprios encontrassem formas decontinuar integrados, ou seja, cada vez mais parecidos e próximosdo modelo ideal de aluno. No entanto, o mesmo projeto na lógica
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FHC,  de inspiração neoliberal, apresenta um novo acento. Aênfase está na inclusão da pessoa, e não mais na sua integração.Isto é, ela não precisa mover muitos esforços para ser incluída noespaço escolar, pois conta com uma série de políticas, programasgovernamentais e legislações que garantem o seu direito à educaçãoregular. O que muda são as práticas, pois, nessa lógica, toda acomunidade escolar precisa envidar esforços para que os alunosditos “incluídos” continuem com esse rótulo, adquiram ascondições necessárias para permanecer no jogo competitivo daescola e do mercado e, desse modo, possam ser positivamentecontabilizados pelos censos e estatísticas, ou seja, fazer parte deum processo de in/exclusão.
A partir da lógica contemporânea e neoliberal, Foucault(2007) nos faz pensar em um novo sentido para o conceito“exclusão” ao dizer que o ponto comum existente entre oeconômico e o social é a regra da não-exclusão. Isso quer dizerque, tanto na educação quanto nas demais áreas, a regra é nãoestar excluído e, consequentemente, não excluir o seu próximo.Nesse viés, o modelo neoliberal faz da vida um grande jogo ondecada sujeito se torna participante e precisa lutar para manter-seativo e incluído, disposto a desejar e a consumir. Da mesma forma,a inclusão escolar no Governo FHC torna-se um grande jogo. Se,antes, na escola, a regra era integrar para contabilizar e deixar lá,sem muitas perspectivas de crescimento, agora, a regra exige incluirpara flexibilizar e fazer sair, a fim de garantir que cada pessoaincluída na escola esteja apta a incluir-se, também, no mercadode trabalho. Ao fim e ao cabo, a partir de agora, a regra é simples:não estar excluído.

Notas

1 Uma primeira versão deste texto foi publicada sob o título A inclusão escolar
no Governo FHC: movimentos que a tornaram uma “verdade” que permane-
ce, no XV ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino,
publicada nos anais do evento, realizado na Universidade Federal de Minas
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Gerais/UFMG, no período de 20 a 23 de abril de 2010.
2 A pesquisa foi realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e teve seu início em
março de 2008, com a conclusão em fevereiro de 2010, na Linha de Pesquisa
Currículo, Cultura e Sociedade, sob a orientação da Professora Dra. Maura
Corcini Lopes.

3 Destaco que esta inspiração nos Estudos Foucaultianos não visa ao
endeusamento do autor; ao contrário, dedica-se ao uso interessado dos seus
estudos como uma forma de pensar o meu próprio pensamento, mantendo o
humilde desejo de ir além.

4 Atualmente chamado de Ensino Fundamental, agora com um ano a mais.
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