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Números costumam ser bons conselheiros. E o Censo Escolar 2010 
do MEC mostra que a educação inclusiva tem avançado mais 
rapidamente nas redes públicas. Em quatro anos, o número de 
alunos com deficiência em turmas regulares aumentou 40%, 
totalizando 457 mil alunos. Na rede privada, o total de matrículas 
permaneceu estável entre 2007 e 2009 (média de 22 mil alunos). 

Ou seja, enquanto as redes públicas correm atrás do tempo 
perdido, implantando a educação inclusiva, reformando edifícios e 
capacitando professores, muitas instituições privadas continuam, 

com raras exceções, ignorando aspectos básicos da acessibilidade física e pedagógica. 

Sob o manto da livre iniciativa, algumas escolas particulares escolhem quais alunos querem 
receber. E as pessoas com deficiência não parecem estar entre os “aceitos”. Muitos 
mantenedores insistem que o investimento para tornar o edifício e o conteúdo pedagógico 
acessíveis é muito alto e que a demanda atual não justificaria essa despesa. Afinal, são 
empresas. E o balanço contábil, sua bússola. 

Seria fácil contrapor-se a este raciocínio citando a função social da iniciativa privada. Mas 
talvez o argumento dessas escolas só confirme nossos graves problemas na Educação, mais 
especificamente no campo da Matemática. Afinal, falta a essas instituições saber fazer contas. 

Instalar um elevador custa perto de R$ 80 mil. E uma rampa, bem menos. Um aluno com 
deficiência em um curso de Engenharia, pagando R$ 500 por mês durante cinco anos 
desembolsará quase R$ 40 mil. Assim, com dois alunos, o investimento se paga.  

Mas alguns donos de escolas preferem ignorar os números e o fato de que respeito é um 
requisito de sobrevivência no mundo dos negócios. Precisam de melhores conselheiros. Caso 
contrário, para eles, como na velha canção de Caetano, 2 e 2 serão sempre 5.  
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