
Manifesto - Por uma Sociedade e Universidade Inclusivas 

 

Uma das grandes dificuldades, não somente dos tempos atuais, mas de todos os 

tempos, foi e é o diálogo. Dialogar é difícil e, às vezes, problemático. Mas sejamos 

sinceros: sem o diálogo, não seríamos o que somos. Mais do que criarmos diálogos, 

somos constituídos por ele. Dialogar com o diferente, com o inusitado, com aquele que 

se apresenta a nós não como um idem, mas como um alter, foi sempre uma tônica das 

pessoas de boa vontade e do cristianismo.  

A Igreja, portanto, fiel aos apelos que nascem do Evangelho, deve ajudar os 

humanos a tecerem sua existência pela arte do diálogo e, para tanto, se “aventura” no 

campo da educação. A educação que uma Universidade Católica propõe, por 

conseguinte, é um chamado ao encontro, à acolhida, ao diálogo. Faz parte de nossos 

princípios romper as barreiras que impedem a integração das pessoas com a sociedade. 

Dito isso, nunca é demais ressaltar que a primeira condição para que uma 

universidade católica seja universidade católica é que seja “universidade”, isto é, um 

espaço de investigação, pesquisa e serviço, um lugar do diálogo, do diferente, do plural 

ou, sendo redundantes, do “universo”. Sobre isso nos adverte João Paulo II: “Toda 

Universidade Católica, enquanto Universidade, é uma comunidade acadêmica que, de 

um modo rigoroso e crítico, contribui para a defesa e desenvolvimento da dignidade 

humana e para a herança cultural mediante a investigação, o ensino e os diversos serviços 

prestados às comunidades locais, nacionais e internacionais (Ex Corde Ecclesiae, n. 12). E 

não é à toa que ao revisitar a história das universidades nos deparamos com palavras que 

têm muito a ver com a inclusão das pessoas com deficiência: mudança, acesso e 

universalidade. 

A PUCPR atua orientada por princípios éticos, cristãos e maristas, para 

desenvolver profissionais cidadãos, comprometidos com a vida e o progresso da 

sociedade. Por conseguinte, o progresso só se alcança com a integração de todos. 

Acreditamos, pois, que as pessoas com deficiência nos permitem olhar o mundo de uma 

outra maneira, percebendo detalhes importantes que poderiam passar desapercebidos; 

elas nos convidam a repensar as dinâmicas sociais.  



Se a Universidade é um espaço para se respirar o diálogo, acolhendo perguntas e 

buscando respostas, ela é o espaço ideal para se pensar e praticar a inclusão. Se não 

formos inclusivos, não seremos “universidade” e muito menos “universidade católica”. 

Dessa maneira, no coração das mudanças do mundo que somos chamados a 

acolher, amar, decifrar e evangelizar, a universidade católica deve contribuir para a 

descoberta do sentido da vida e fazer nascer novas esperanças para o hoje e para o 

futuro. Eis nosso desejo de não nos furtarmos a um processo criterioso e consistente de 

inclusão. Incluímos não porque uma lei nos solicita; incluímos porque essa é nossa 

vocação, uma vocação que somente será madura se articularmos uma cultura de 

inclusão; eis, aqui, portanto, nosso desafio e nosso convite: mais do que sermos 

inclusivos, sejamos a própria inclusão. 


