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INTRODUÇÃO 

O tema que será tratado aqui é a questão da diferença cultural, mais especificamente, 

as questões de diferença e inclusão, com o intuito de problematizar o modo como o assunto é 

visto, vivido e tratado pelos docentes e discentes das escolas. A tentativa é de problematizar 

essas questões do ambiente escola, onde, de acordo com Candau (2008), pode-se identificar a 

necessidade de que a educação escolar seja reinventada, em função das diferentes demandas 

existentes atualmente na sociedade e dentro das escolas, dado que não somente as famílias 

como também os profissionais não sabem como tratar esse novo quadro.  

Esses assuntos são importantes porque, com o passar dos anos, houve significativas 

transformações a respeito do reconhecimento das diferenças, que fizeram surgir indagações de 

setores da sociedade menos empoderados, e que trouxeram problematizações sobre essas 

diferentes culturas que intensificam a briga pelo seu espaço na sociedade. 

Esses temas serão trabalhados em três capítulos. No primeiro, trarei questões teóricas 

acerca da diferença cultural, dialogando com três autores que pesquisam sobre essa temática. 

Foi a partir da leitura dos seus trabalhos que houve a possibilidade de aprofundar e 

desenvolver melhor as ideias que giravam em torno do que foi pensado para a realização desta 

monografia. 

Primeiramente irei trabalhar a teorização relativa à perspectiva intercultural na 

educação, desenvolvida por Vera Candau, para tratar das questões da diferença abordando a 

escola, onde buscarei explicitar o tema com mais clareza e também tratar de suas origens até o 

momento atual; utilizarei também as discussões da professora Maria de Lourdes Tura sobre a 

circularidade das culturas; farei uso ainda de publicações do teórico Stuart Hall, para discutir 

as questões de identidade e identificação que se relacionam com as questões da diferença 

cultural. 

No segundo capítulo, trarei as questões de inclusão na educação escolar, iniciando 

com um breve histórico do seu surgimento e implementação no Brasil e, em seguida, 

desenvolvendo reflexões sobre as polêmicas e dificuldades que cercam essa proposta na 

atualidade. 
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O terceiro capítulo focará a vivência e prática de inclusão dentro das escolas, 

apresentando o estudo de caso desenvolvido, que incluiu entrevistas com profissionais de uma 

escola pública e análise de documentos dessa escola. Para explicar sobre as análises 

desenvolvidas, trarei autores que contribuíram para uma melhor compreensão e entendimento 

dos métodos que foram utilizados nessa parte do trabalho. Dialoguei com Fonseca (1998), que 

orientou principalmente as entrevistas, pois a partir da leitura das suas teorias se tornou mais 

fácil montar o roteiro de entrevista e não foi tão difícil realizá-las. O segundo autor utilizado 

para definir melhor as questões metodológicas foi Moraes (1999), que muito contribuiu para a 

compreensão e utilização da metodologia de análise de conteúdo na análise das entrevistas.  

Nesse capítulo, explicarei quem foram as entrevistadas e o porquê de terem sido 

escolhidas. Trarei também trechos das entrevistas que justificam as interpretações que 

realizei, sempre relacionando com as teorizações discutidas. Vale ressaltar aqui o quanto as 

questões de deficiência que já foram trazidas no capítulo dois irão retornar nesse último, pois, 

para as entrevistadas inclusão, diferença e deficiência andam juntas, e por isso foi importante 

trazer o histórico sobre a questão da deficiência, já que ela estará tão presente na fala dessas 

educadoras. 

Na “Conclusão”, busco apresentar uma síntese dos achados da pesquisa. 
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1. A DIFERENÇA NA ESCOLA 

1.1. Diferença 

Escola é o lugar onde se encontram diversos tipos de pessoas, crianças, 

costumes e hábitos: nela há um convívio diário onde alunos trocam experiências e 

informações entre eles. O mesmo acontece entre os professores e outros funcionários e entre 

esses com os alunos, ou seja, as trocas são mútuas e ocorrem o tempo todo dentro desse 

ambiente. O fato de isso acontecer constantemente não significa que são ações perceptíveis ou 

notadas todo o tempo, porque são parte fundamental e já naturalizada do que se chama de 

escola, e nem todo mundo está aberto a essas trocas. 

Geralmente, na escola, se vê a diversidade cultural mais claramente e, dentro 

dessa variedade, observam-se culturas que, para tentar serem aceitas, vão se modificando ao 

se misturar com outras, mas também existem aquelas que fazem questão de não serem 

influenciadas e modificadas pelas que se encontram no centro da sociedade, iniciando assim o 

processo que se chama de resistência. De acordo com Candau (2000), geralmente esses 

grupos de lutas que buscam resistir para manter as suas características próprias são 

pertencentes a etnias que foram silenciadas e subjugadas historicamente, não concordam e não 

aceitam os estereótipos que a sociedade insiste em manter a seu respeito e, em sua maioria, 

lutam não apenas para serem aceitas, mas também pelos direitos que sabem que possuem, mas 

que lhes são negados e ignorados constantemente.  

A escola se tornou um dos grandes instrumentos sociais de padronização 

justamente por ser um lugar de discussão, aprendizado e contribuição na formação pessoal e 

social dos indivíduos. É nela que se aprende (ou não) a questionar, indagar e a buscar por 

mais entendimento e conhecimento, mas não apenas de conhecimento em termos de 

aprendizado dos conteúdos disciplinares, mas de conhecimento em termos de mundo, que 

contribui para a formação social de todos. Aprende-se sobre direitos de todos e igualdade, 

mas se aprende também que, na maioria das vezes, é preciso lutar para que se possa alcançar 

esses direitos básicos e necessários para que se viva e não apenas sobreviva dentro de uma 

sociedade com padrões pré determinados de como se deve ser e de como se deve agir para ser 
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aceito. Essas questões não ocorrem apenas em partes específicas do mundo, ocorrem no 

mundo inteiro, mas sempre de acordo com as especificidades de cada região. 

A origem desse processo de não aceitar e acabar por causar um afastamento 

dos grupos diferentes e que ocasiona a exclusão e segregação, em alguns países europeus, 

começou a ganhar os contornos da sua versão atual em meados do século XX e se deve à forte 

presença de estrangeiros oriundos da África, Ásia e América Latina nas escolas públicas, que 

deveriam viver de acordo com a cultura dominante e que eram obrigados a deixar os seus 

hábitos e costumes próprios de lado para serem inseridos naquele novo contexto no qual 

vinham sendo subordinados. Essa relação não é simples, pois os estrangeiros não incorporam 

tão facilmente essa mudança de comportamento para serem aceitos. É uma relação de 

conflito, na maioria dos casos, e acaba por gerar uma exclusão daqueles que se negam a 

mudar para serem aceitos. E, nesse processo, a cultura de origem desses imigrantes era negada 

e ignorada, não havendo espaço para que ela fosse conhecida e menos ainda reconhecida 

positivamente (CANDAU, 2000). 

Mas o problema é mais amplo, não se restringe à Europa. Todas essas ações 

excludentes contribuíram e contribuem para aumentar a distância que há entre as culturas 

existentes, pois, de um lado, existe a cultura considerada ideal, aquela que deve ser 

propagada, instituída, vista como a correta e que é transmitida nas escolas, e, do outro, todas 

aquelas que vieram com os grupos estrangeiros
1
 que não são vistas com bons olhos, são 

colocadas de lado pelos que se consideram portadores da cultura dominante que em geral é a 

cultura dos “brancos, de classe média, de extrato burguês e configurados pela cultura 

ocidental, considerada como universal” (IBID.:53). 

O sentido da palavra universal pode variar, principalmente quando colocado 

para falar de cultura. Pode-se afirmar que o termo universal é polissêmico e essa suposta 

universalidade muitas vezes é responsável por definir aquilo que chamamos de “natureza 

humana”. No entanto, de acordo com Ortiz (2007:8): 

                                                           
1
 Estrangeiros aqui não são tratados apenas como os grupos imigrantes que vieram com o tempo de um país a 

outro pelo mundo, mas também os índios que eram os nativos das terras que não tiveram a sua cultura aceita 

e os negros que foram espalhados na época das colonizações. 
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“No momento em que se determina um substrato (o que forma a parte 

essencial do ser) comum a todos, um elemento específico os distancia: a 

cultura. A linguagem é uma faculdade universal dos seres vivendo em 

sociedade, mas as línguas enquanto atualização da linguagem os separa e os 

divide.”  

Nesse ponto, o autor ressalta a especificidade do homo sapiens e que é comum 

se esquecer de imaginar que há diferenças entre eles, que os homens são diferentes entre si, 

possuem deuses e espíritos variados, e estão inseridos em sociedades com estruturas, 

especificações, linguagem e tradições particulares e próprias. 

A escola muitas vezes age de duas maneiras diferentes e principalmente 

opostas, uma que é instituindo e propagando uma cultura dominante, e a outra que é fazendo 

uso do discurso democrata onde se diz que há um espaço para todos e que é um direito de 

todos. Mas, na prática, os conhecimentos universais
2
 na verdade já estão instituídos desde a 

formulação do currículo que será trabalhado naquele espaço, onde costuma não haver espaço 

para culturas ditas populares. Concordo com Candau (2008: 15), quando afirma: “A escola 

como um espaço de cruzamento de culturas, fluido e complexo, atravessado por tensões e 

conflitos”. 

Ainda de acordo com essa mesma autora, porém em outra publicação 

(CANDAU, 2000), outro fator que levou à visibilização de culturas até então vistas como 

marginalizadas foram os movimentos de educação popular que começaram a surgir a partir da 

década de 50, no Brasil. Um importante ativista desses movimentos foi Paulo Freire, que deu 

início a esse processo no nordeste brasileiro e cujo trabalho visava valorizar os costumes 

próprios de cada grupo com quem seriam promovidos processos educacionais. A partir daí, 

acompanhando também tendências internacionais, intensifica-se o processo de reivindicação 

dos grupos cujas culturas eram excluídas dos processos sociais. 

Com o crescimento desses movimentos e processos que foram ocorrendo desde 

então, passou a existir uma necessidade maior de serem estudadas e trabalhadas as questões 

                                                           
2
 Universal aqui ainda sendo trabalhado com o mesmo conceito da autora Vera Candau (2000:49-51) e do autor 

Renato Ortiz (2007:7), ou seja, universal nesse sentido é a cultura que é vista e colocada como única, ideal e 

correta, o que não significa que seja de fato.  
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de cultura que até então eram ignoradas. Com a atuação de grupos sociais que promoviam a 

necessidade de se valorizar e discutir a defesa da cultura do outro, tornaram-se mais evidentes 

as questões de segregação e exclusão que vinham sendo realizadas pela sociedade, inclusive 

dentro das escolas, e ganha força o multiculturalismo. 

O termo multiculturalismo não teve origem no mundo acadêmico: surgiu a 

partir da ação das próprias lutas sociais que buscam acabar com a discriminação e exclusão de 

grupos subalternizados da sociedade: “no Brasil, a questão multicultural apresenta uma 

configuração própria. Nosso continente é um continente construído com uma base 

multicultural muito forte” (CANDAU, 2008: 17). 

Em 1997, o Ministério da Educação publicou os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, que propunham a questão da pluralidade cultural para ser tratada nas escolas. Foi 

quando ganhou força a utilização do termo multiculturalismo “para significar uma realidade 

social: a presença de diferentes grupos culturais numa mesma sociedade”, mas também para 

nomear uma “situação até então considerada ’normal’ e ’natural’ [que] se revela como 

permeada por relações de poder, historicamente construídas e marcadas por desigualdades e 

estereótipos raciais e culturais” (CANDAU, 2000:54), o que trouxe novas perspectivas em 

relação ao modo como eram tratados até então os possuidores de outras culturas, em especial 

os que se negavam a abrir mão daquilo que aprenderam quando pertencentes a sua origem e 

que faziam questão de continuar praticando e transmitindo aos seus filhos para que as suas 

raízes nunca fossem perdidas e menos ainda esquecidas. 

“Na relação do País consigo mesmo, é comum prevalecerem vários 

estereótipos, tanto regionais quanto em relação a grupos étnicos, sociais e 

culturais. [...] O País evitou o tema por muito tempo, sendo marcado por 

‘mitos’ que veicularam uma imagem de um Brasil homogêneo, sem 

diferenças, ou, em outra hipótese, promotor de uma suposta ’democracia 

racial’” (MEC, 1997: 22). 

A partir daí, intensificaram-se ainda mais as preocupações com as questões de 

diferença, pois ficou evidente que havia uma grande necessidade de se abrir espaço para ela e 

que o modo como eram tratadas até aquele momento deveria ser modificado. Isso fez com que 

houvesse uma busca para se entender esse processo, como surgiu e desde quando surgiu. De 

acordo com Candau (2000: 54), foi essa busca que revelou que as ações praticadas e impostas 
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dentro das escolas como algo que se faz naturalmente e normalmente com os que são 

diferentes, na verdade, tinha fortes reflexos das relações de poder construídas historicamente, 

advindas dos estereótipos de classe, raça e cultura que foram marcados pelas desigualdades 

existentes. 

O termo multiculturalismo, portanto, tem dois significados fundamentais: um é 

descritivo e o outro é propositivo. No sentido descritivo, o multiculturalismo aponta uma 

característica das sociedades atuais, que é a presença de diversos grupos socioculturalmente 

distintos. Já no sentido propositivo, refere-se ao modo como os indivíduos atuam e interferem 

nessa dinâmica social: aqui se trata de um projeto político-cultural (CANDAU, 2008). 

Quanto à perspectiva propositiva do multiculturalismo, a autora ressalta que 

existem três abordagens e cada uma delas possui a sua própria proposta: o multiculturalismo 

assimilacionista, o multiculturalismo diferencialista ou monoculturalismo plural, e o 

multiculturalismo interativo, que também é chamado de interculturalidade. A primeira recusa 

a interação com as culturas distintas, propondo a homogeneização cultural dentro dos padrões 

dominantes; a segunda defende que os diferentes se unam de acordo com os seus interesses, o 

que acaba segregando mais ainda os grupos sociais em geral. A terceira propõe a inter-relação 

entre os grupos culturais diferentes que estão presentes nas sociedades, o que é a base dos 

processos contrários à exclusão. Busca-se o reconhecimento do direito à diversidade, 

favorecendo o diálogo todos os lados, na tentativa de promover relações igualitárias entre os 

“universos culturais diferentes” (CANDAU, 2003:148). 

Dentro do interculturalismo, tem-se a perspectiva de que pode haver uma 

dinâmica de troca entre os diferentes grupos, pois se acredita na valorização da comunicação e 

da interação recíproca, onde se busca compreender melhor o outro e ambos tentam viver mais 

próximos. Nessa visão, trabalha-se com: 

 “o reconhecimento do direito à diferença e a luta contra todas as 

formas de discriminação e desigualdade social. Tenta promover 

relações dialógicas e igualitárias entre pessoas e grupos que pertencem 

a universos culturais diferentes, trabalhando os conflitos inerentes a 

esta realidade. Não ignora as relações de poder presentes nas relações 

sociais e interpessoais.” (IBID.:148)  
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Aqui há o reconhecimento dos conflitos e uma procura de meios para que 

possam ser enfrentados da melhor maneira possível.  

Para a autora, a condição fundamental para que um processo, seja ele qual for, 

seja qualificado como intercultural, é que precisa ser reconhecido como um processo 

inacabado e permanente, com forte intenção de ampliar e promover uma relação democrática 

cada vez mais profunda e crescente entre os grupos, e não apenas uma simples relação de 

coexistência puramente pacífica em um território único.  

Atitudes praticadas e propagadas por parte da sociedade dominante fizeram por 

gerar uma segregação muito grande entre os tidos como diferentes, o que a autora chama de 

apartheids sociais e culturas, comportamento que constrói um abismo tão grande entre os 

grupos, que afeta todas as relações entre eles, pois as pessoas tendem a criar barreiras que lhes 

impedem de se relacionar com os que estão sendo estereotipados pelas relações de poder que 

regem esse sistema de exclusão e que geram mundos próprios para ambos os lados. 

Ainda nessa perspectiva, Candau (2003) pontua alguns critérios como 

fundamentais para se promoverem os processos educativos dentro do interculturalismo. Esses 

critérios são: 

  Deve se pensar em educação enquanto prática social e em união 

com as dinâmicas variadas existentes nas sociedades concretas 

“A educação intercultural é sempre histórica e socialmente 

situada.” (IBID.:149); 

 É necessário que haja uma articulação entre políticas 

educacionais e práticas pedagógicas para que exista um 

reconhecimento e valorização da diferença cultural enquanto 

luta pela igualdade e pelo direito à educação como um direito de 

todos: “A atenção às diferentes identidades, aos processos 

dinâmicos de sua permanente construção na comunicação com o 

’outro’, aos processos de ’hibridização cultural’ é inerente à 

construção da igualdade e da democracia.” (IBID.:149); 
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 A educação intercultural deve ser tratada como um enfoque 

global, afetando todos os envolvidos no processo educativo, 

incluindo escolas, seus sujeitos e o sistema educacional como 

um todo. 

Em meio a todas essas discussões e lutas para construir laços entre as culturas 

diferentes, está a escola, que é o lugar já mencionado como de encontro com todas essas 

diferenças. Coloca-se então uma preocupação quanto a como promover uma relação que não 

exclua, de modo que os costumes de um sejam conhecidos pelo outro com respeito e 

dignidade, que é a “proposta a partir da diferença” que “tem como ponto de partida o 

reconhecimento da diferença como base para qualquer trabalho educativo” (CANDAU, 

2000:57). 

A educação, muitas vezes foi e é utilizada para propagar o que era/é 

interessante para os grupos dominantes, mas ela também pode ser o meio de propagação dos 

interesses dos grupos cujas culturas vêm sendo ignoradas. Não é um trabalho simples, mas é 

algo viável, desde que sejam reconhecidos e valorizados os sentidos de cada cultura na 

constituição das diferentes identidades. 

1.2. Cultura, culturas nas escolas 

Cada cultura possui um conjunto de ideias e significados que, em alguns casos, 

divergem em muito de outros costumes e, às vezes, nem tanto, pelo contrário, alguns hábitos 

os aproximam de outras formas de viver de grupos que se consideram diferentes entre si. Há 

uma “circularidade entre culturas
3
, que explica o relacionamento circular feito de influências 

recíprocas” (TURA, 2002:155). Isso significa dizer que tanto as culturas ditas dominantes, 

quando as culturas vistas como as dominadas fazem um movimento circular entre elas, de 

modo que uma se apropria de alguns hábitos e construções da outra. 

Partindo desse princípio, pode-se afirmar que não há uma cultura pura, todas 

elas se misturam em algum momento, fazendo com que haja em uma reflexos da outra. A 

escola se torna um lugar de grande visibilidade desse movimento de circularidade entre 

                                                           
3
 Noção proposta pelo Antropólogo Ginzburg, em 1987. 
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culturas, porque é um lugar rico em diversidade e ali há um grande número de encontros e de 

práticas que fazem por legitimar essas influências causadas pelas interações de diferentes 

gerações, posições socioeconômicas, regionalidades e nacionalidades. Quando essas 

diferenças se encontram, pode acontecer certo estranhamento, pois, na maioria das vezes, as 

crianças e até mesmo os professores não tiveram o menor contato ou conhecimento daquela 

outra cultura. Mas, com o tempo e se for pedagogicamente trabalhado, eles passam a conhecer 

e podem até absorver atitudes dos outros grupos, e vice-versa, o que reforça a teoria já 

mencionada: “A escola é um local privilegiado de troca de ideias, de encontros, de 

legitimação de práticas sociais, de interação entre gerações, de articulação entre diversos 

padrões culturais e modelos cognitivos” (IBID.: 156). 

A escola é também um lugar onde se constroem as identidades, pois essa 

interação e contato dos indivíduos desde cedo com outras pessoas/outras culturas contribuem 

para esse processo de construção de identidade, que será algo que a pessoa levará com ela: 

mesmo que ela sofra novas alterações, ela não perde todas as suas características que 

construiu nesse momento.  

1.3. Identidade, identificação na escola 

Nessa perspectiva, podemos ainda dizer que as identidades não devem ser 

tratadas como algo fixo, pois, embora sejam marcadas pelo pertencimento do indivíduo a 

determinada cultura, esta tampouco é pura, além de poderem haver múltiplos pertencimentos 

culturais simultâneos. 

De acordo com Hall (2006: 9), houve um deslocamento no entendimento das 

identidades fixas com a mudança das sociedades modernas que aconteceram no século XX. 

Até então, entendia-se que cada pessoa se identificava com apenas um dos contextos nos 

quais estava inserida, e as identidades eram vistas e tratadas como algo permanente. Após as 

diversas transformações que ocorreram ao longo desse século, as pessoas passaram a viver o 

que é chamado pelo autor de “crise de identidade”, já que  não se identificam por apenas um 

dos seus pertencimentos socioculturais. Além disso, a sociedade não mais poderia ser vista 

como algo imutável, ficando claro que ela se move, mesmo que seja lentamente, mas ela sofre 

modificações com o tempo, gerando múltiplos hibridismos. 
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“As sociedade modernas são, portanto, por definição, sociedades de mudança 

constante, rápida e permanente. Esta é a principal distinção entre as sociedades ’tradicionais’ 

e as ’modernas’” (IBID.: 14). Não é reconhecida apenas por uma característica e sim como 

uma sociedade onde há interação e mutação constante entre as suas características e hábitos. 

Além das mudanças sociais mais amplas, devido ao reconhecimento da flutuação 

das identidades, cada indivíduo assume determinada identidade e identificação de acordo com 

o local, o momento e as pessoas com as quais se encontra. Uma pessoa não age do mesmo 

jeito o tempo todo em qualquer lugar com qualquer pessoa, ela age de um jeito com a família, 

com os amigos e tem outro tipo de comportamento quando está no trabalho. No ambiente 

escolar, pode se observar como um aluno interage com os seus colegas de turma e com os de 

outras turmas e como age com professores e gestores. Tudo isso pode ser observado dentro de 

um mesmo local, com pessoas distintas e em situações diversificadas. Além disso, a pessoa 

sequer é a mesma no mesmo ambiente o tempo todo. Desse modo, a identidade cultural está 

sempre em construção, dentro e fora da escola. Por isso, Hall (2006) prefere falar em 

“identificação”, no lugar de “identidade”. Trata-se de construção teórica importante para a 

contestação de estereótipos e preconceitos que geram discriminações.  
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2. INCLUSÃO NA ESCOLA 

2.1. História da educação dos deficientes 

É frequente o entendimento da inclusão na escola como relativa apenas às 

deficiências físicas e mentais. Isso porque a educação dos deficientes tem uma história que, 

nos últimos anos, se fundiu com a história do direito à diferença. 

Por muitos anos, não se concebia a possibilidade da educação das pessoas com 

deficiência Geralmente, as pessoas com deficiência eram internadas em orfanatos, 

manicômios, prisões e outros tipos de instituições que eram encarregadas de tratar pessoas 

consideradas anormais. Existia muito preconceito para que essas pessoas fossem aceitas ou 

vistas como qualquer outra pessoa que apenas precisava de algum acompanhamento. 

Somente a partir do século XIX, médicos responsáveis pelo tratamento dessas 

pessoas começaram a observar que eles possuíam capacidade de aprendizagem e que aqueles 

espaços em que se encontravam não atendiam às suas necessidades, principalmente por não 

proverem acesso a uma educação de qualidade que estivesse de acordo com as suas 

capacidades. Nesse momento, a deficiência era tratada como uma doença crônica e o único 

acesso à educação que se concebia era para o aprendizado de autonomia na vida social, ou 

seja, eles aprendiam a se cuidarem sozinhos, a comer, a se vestir, a escovarem os dentes, 

desenhar em papel, mas os conceitos acadêmicos lhes eram negados, pois não havia qualquer 

expectativa de aprendizagem intelectual (LEITE, 2011). 

Mais tarde, concebe-se o chamado “modelo de integração”, que propõe a educação 

segregada dos alunos com deficiência, que seriam preparados para uma futura integração à 

sociedade e à escola regular. Dentro desse modelo, desenvolveu-se a chamada Educação 

Especial, que encontra grande desenvolvimento a partir da década de 1970. De acordo com 

Glat (2007), a Educação Especial ficou caracterizada como um serviço especializado que 

reunia grupos de profissionais com técnicas, recursos e métodos específicos para cada área 

que era identificada com necessidades de tratamentos especializados: eram indivíduos com 

deficiência, distúrbios graves de aprendizagem e/ou de comportamento, altas habilidades ou 

superdotação. 
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A proposta de inclusão somente ganha força a partir da década de 1990, com o 

crescimento dos movimentos pelo direito à diferença. É importante lembrar que a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão foi promulgada em 1789 pela  Revolução Francesa, 

colocando-se a igualdade entre os seres humanos como seu ponto principal, mas, ainda assim, 

foi só no começo do século XX que essa ideia começou ser ampliada e propagada ao nível de 

universalidade. Em 1948, com o fim das Grandes Guerras, elabora-se o documento 

internacional que compreende esses direitos como de fato universais: a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos.  

A ideia explícita nesse documento é de direito para todos e de todos. Ali não mais 

estariam destinados direitos específicos de uma nação, e muito menos seriam definidos pelo 

sexo. Ela veio com um caráter universal e foi propagada para levar adiante esses novos 

conceitos. A partir daí, o que se passou a defender eram os direitos compreendidos para a vida 

humana. 

Artigo 1° 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 

Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em 

espírito de fraternidade. 

Artigo 2° 

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades 

proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente 

de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, 

de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra 

situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto 

político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da 

pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou 

sujeito a alguma limitação de soberania. 

Artigo 26° 

1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo 

menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino 

elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional dever ser 

generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em 

plena igualdade, em função do seu mérito. 

2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao 

reforço dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e deve favorecer 
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a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os 

grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das actividades 

das Nações Unidas para a manutenção da paz. [...] 

Os artigos em destaque fazem uma articulação entre os direitos citados e o direito à 

diferença, pois neles está explícita a ideia de direitos iguais para todos e principalmente o 

direito a educação como um direito de todos. Vale a pena lembrar que a Declaração refletia a 

reação ao nazismo de Hitler, que não perseguiu apenas judeus, mas também todos os 

diferentes da “raça ariana”: no período da Segunda Grande Guerra, negros, homossexuais, 

deficientes físicos, deficientes mentais, ciganos, entre outros grupos tido como diferentes dos 

alemães, foram caçados e torturados.  

 

2.2. História da proposta de inclusão 

Já para o final do século XX, a pressão internacional que já existia em defesa do 

direito das pessoas com deficiência se articula com as lutas pelo direito à diferença e a 

universalização do direito à educação passou a ser defendida em convenções internacionais 

com a promulgação de documentos, como a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos, a Declaração de Salamanca – Princípios, Política e Prática em Educação Especial, 

que surgiram em defesa dessas pessoas cujos direitos eram negados e defendiam a 

necessidade de os sistemas educacionais se adequarem para recebê-las de forma a estarem 

inseridos em turmas regulares e serem reconhecidos como diferentes, mas serem respeitados 

como todos os outros tidos como normais. Não se tratava apenas de diferenças como a 

deficiência física ou mental, mas todas as outras diferenças que poderiam gerar preconceito e 

discriminação. Inaugurava-se, então, a perspectiva da inclusão na educação. Segundo Glat 

(2007: 16), a 

“política de Educação Inclusiva diz respeito à responsabilidade dos governos 

e dos sistemas escolares de cada país com qualificação de todas as crianças e 

jovens no que se refere aos conteúdos, valores e experiências materializados 

no processo de ensino-aprendizagem escolar, tendo como pressuposto o 

reconhecimento das diferenças individuais de qualquer origem.”  

A partir daí, nos países signatários dessas convenções, as escolas regulares 

começaram a ter que aceitar alunos com deficiência e, para isso, tiveram que dar início aos 
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processos de adaptação que se fariam necessários. Dessa forma, os processos de exclusão e 

discriminação começariam a ser mais eficazmente combatidos: de acordo com a Declaração 

de Salamanca, a inclusão geraria comunidades acolhedoras, o que seria fundamental nesse 

combate e, principalmente, daria a todos acesso à educação. 

Ainda de acordo com Glat (2007), para que a escola seja esse objeto de 

transformação e de inclusão, é preciso que a formação de seus professores seja revisada, pois 

eles e a equipe de gestão da escola precisam estar não apenas de acordo com a mudança, mas 

preparados para ela. 

“Precisa alimentar sua estrutura, organização, seu projeto político-

pedagógico, seus recursos didáticos, metodologia e estratégias de ensino, 

bem como suas práticas avaliativas. Para acolher todos os alunos, a escola 

precisa, sobretudo, transformar suas intenções e escolhas curriculares, 

oferecendo um ensino diferenciado que favoreça o desenvolvimento e a 

inclusão social.” (IBID.: 16) 

Sendo assim, a autora vê a inclusão como uma nova cultura escolar, onde todos os 

alunos possam ser alcançados sem aquela obrigação da antiga cultura escolar, em que os 

alunos eram obrigados a se adaptarem às regras disciplinares da escola: agora, a escola precisa 

se adaptar para acolher os novos alunos. Nesse novo contexto, a escola passa a ter que 

corresponder às necessidades dos seus alunos, sejam suas diferenças mais visíveis, como no 

caso do aluno com deficiência, sejam menos explícitas, como no caso do aluno de religião 

minoritária, como o candomblé. 

Para ela, “a proposta de Educação Inclusiva implica, portanto, um processo de 

reestruturação de todos os aspectos constitutivos da escola, envolvendo a gestão de cada 

unidade e dos próprios sistemas educacionais” (IBID.:17). Significa dizer que tudo deve ser 

reformulado, refeito e repensado, para que possam acolher e corresponder às demandas 

pedagógicas educacionais de cada indivíduo. 

Mas a proposta da inclusão tem sido com maior frequência associada à educação dos 

estudantes com deficiência, no que se desvia dos seus propósitos iniciais: 

“Implica também reconhecer que todos somos diferentes – e diferentes de 

nós mesmos em casa espaço-tempo de atuação – e que caberá à escola 

reconhecer seus estudantes desse modo, múltiplos e instáveis, adaptando-se e 
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renovando-se de modo permanente, a fim de garantir a todos o direito à 

educação, na diferença e não apesar da diferença.” (LEITE, 2011: 7) 

 

2.3. Polêmica atual: educação inclusiva exclui a educação especial? 

Mas tal proposta não tem se implementado sem polêmicas. Do mesmo modo que 

alguns defendem o fim das escolas especiais e a inclusão incondicional dos alunos com 

deficiência em turmas regulares, há quem defenda a validade do atendimento especial e 

mesmo de escolas à parte para alguns tipos de deficiência. Não seria abandonada a proposta 

de inclusão dos estudantes com deficiência, mas seria preservado algum espaço para a 

educação especial. A esse respeito, concordo que a mera inserção nas escolas e turmas 

regulares, sem dar apoio e suporte necessário também não é a melhor solução, pois fracassos 

escolares nesse sentido continuam ocorrendo. Abandonar todas as construções da educação 

especial tampouco parece fazer sentido. 

“O que se postula é que, diante da multiplicidade de formas com que a 

diferença deficiente pode desafiar a educação escolar, qualquer orientação 

universalista pode comprometer o propósito primeiro da inclusão, que é 

prover a todos a oportunidade de acesso à educação de qualidade. Nesse 

sentido, ignorar a produção de conhecimentos e de técnicas de ensino e 

adaptação às inúmeras possibilidades de configuração das deficiências 

desenvolvidas pela educação especial significa dificultar, quiçá inviabilizar, 

a efetiva inclusão educacional de alunos com determinadas deficiências.” 

(LEITE, 2011:10) 

Que a educação é um direito de todos já está mais do que evidente, e que se estão 

promovendo formas de fazer com que as escolas recebam cada vez mais alunos com 

deficiência, também. Mas a questão é de que maneira esses alunos estão entrando nas escolas 

regulares e quais suportes estão recebendo para que a sua permanência seja proveitosa e que 

os conteúdos escolares sejam ensinados e que eles venham a aprender de fato. 

Algumas deficiências não dificultam tanto o aprendizado e, nesse caso, os recursos 

necessários são bem mais simples, e a professora consegue fazer com  que a sua aula seja 

aproveitada por todos, conseguindo passar o seu conteúdo sem grandes dificuldades para ela, 

para a turma e para o aluno incluído. Porém, nem sempre é desse modo, pois existem muitos 

alunos que necessitam de um suporte e auxílio durante a aula, principalmente durante as 
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explicações e na hora de fazerem exercícios, mas infelizmente esse aparato nem sempre é 

disponibilizado, e esses alunos são “incluídos” de qualquer maneira. 

É aí que entra um ponto muito importante deste capítulo: nem sempre o que ocorre 

nas escolas é de fato uma inclusão, porque apenas colocar o aluno numa turma regular não é 

incluí-lo, e menos ainda isso é o suficiente para acabar com a segregação, a exclusão e 

preconceito. Essas questões ficarão mais evidentes no próximo capítulo, onde serão analisadas 

entrevistas com as professoras regentes de turmas com alunos com deficiência. 
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3. ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DAS ENTREVISTAS E DE DOCUMENTOS DA 

ESCOLA PESQUISADA 

Neste capítulo, trarei documentos e entrevistas realizadas em uma escola situada em 

uma comunidade na Zona Norte do Município do Rio de Janeiro, onde pude ter acesso e 

contato com as questões de diferença no ambiente escolar, que estão sendo tratadas ao longo 

desse trabalho. Na escola pesquisada, pude observar algumas aulas com crianças vindas de 

outros estados e países e ter conhecimento do modo de atuar dos professores em situações 

como essas. 

Quanto aos documentos, a ideia aqui será buscar entende-los melhor e discutir o 

modo como são passados para as escolas e os professores, tentando fazer uma análise entre 

práticas e teorias a partir desses aspectos e materiais que são encaminhados pelos órgãos 

responsáveis e recebidos pelas escolas e seu corpo docente. A análise das entrevistas tem o 

propósito de problematizar relatos de professoras e gestoras acerca das suas experiências com 

a inclusão na sua escola. 

 

3.1. Metodologia 

A metodologia escolhida para a pesquisa empírica que embasou esta monografia foi 

o estudo de caso, que incluiu entrevistas e pesquisa documental. Significa dizer que foi 

escolhida uma situação em especial para ser obervada com mais atenção e discutida com base 

nas teorias já apresentadas.  

A escolha da metodologia utilizada foi realizada a partir de leituras e comparações 

para saber qual melhor atendia a necessidade dessa pesquisa, e, após algumas análises, pode-

se perceber que essa era a que mais se adequava aos interesses deste estudo. 

O estudo de caso, nesta pesquisa, foi utilizado para a compreensão da rotina tanto do 

aluno em sala de aula, quanto dos demais da turma em relação a ele, e o modo como o 

professor regente da turma lida diante de toda essa diferença e qualquer situação que venha a 

surgir para que ela possa intervir ou mediar se necessário. 
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De acordo com Fonseca (1998: 59): “Na pesquisa de campo, queremos antes de tudo 

entender o que ‘está sendo dito’ por nossos interlocutores”. Quando se chega ao local onde 

será feito o estudo, o pesquisador já vai com algumas dúvidas, questionamentos e até mesmo 

hipóteses, mas todas essas questões podem ser modificadas ao longo do tempo em que ele 

estiver estudando o local e as pessoas, principalmente pelo fato de que agora se está em 

contato direto com os sujeitos que estão sendo pesquisados. (FONSECA ,1998: 60) 

As entrevistas contribuem para que possamos compreender a forma como a escola e 

os professores lidam com a questão da diferença. Nelas podemos tirar as dúvidas existentes 

através das perguntas e questionamentos que surgem ao longo do estudo de caso, e assim 

também facilita a compreensão do modo como a turma, a família e a escola agem e reagem 

diante dessas mudanças. 

Mas a própria autora alerta para que se tenha cuidado com aquilo que os 

entrevistados falam ou demonstram, pois, por exemplo, pode-se falar apenas para agradar ao 

pesquisador. Ainda assim, interessou para a pesquisa, porque: “nenhum sentimento humano é 

inteiramente espontâneo. A alegria, a dor, o desgosto, o ódio são fenômenos que carregam o 

peso tanto social quanto do filosófico e psicológico” (IBID.: 63)  

Os objetivos dessa pesquisa são identificar e discutir sobre as diferenças existentes 

nas escolas, principalmente as que são de cunho cultural, mas também poder identificar as 

questões de inclusão ali presentes e poder relacioná-las com as discussões sobre deficiência e 

identidade.  Essas questões foram abordadas ao longo desse trabalho com a utilização da 

teorização de autores renomados nessas áreas, que investem em entender exatamente essas 

questões de diferença e identidade, o que muito contribui para se olhar de um modo diferente 

para as escolas atuais. 

As entrevistas serão analisadas através de categorias de interesse para a pesquisa e 

que serão apresentadas no próximo subtítulo desse capítulo. Os documentos serão analisados 

em comparação com as entrevistas e atuação da escola que pode ser obervada ao longo do 

estudo de caso. 

Foi observada uma aluna do primeiro ano do ensino fundamental que era angolana, e 

a mãe veio morar com a família aqui no Brasil. Ela foi matriculada nesse colégio e assim que 
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começou a conviver com as crianças da turma se pode observar que ela possuía costumes 

diferentes. 

No mesmo ano foi matriculado na mesma turma um aluno com uma deficiência, ele 

não tinha os dois braços, e isso chamou bastante a atenção tanto da escola, quanto das outras 

crianças e principalmente das famílias cujos filhos estudavam com ele, todos queriam 

entender melhor como funcionava a rotina dele junta à turma. 

 

3.2. A ESCOLA 

A escola fica na entrada de uma comunidade situada na Zona Norte do Rio de 

Janeiro, próxima a bairros considerados nobres como Tijuca, Grajaú e Vila Isabel, atendendo 

a um público que vem tanto da própria comunidade quanto dos bairros próximos. 

Em 2010 o prefeito inaugurou o novo prédio da escola, tornando-a mais visível e de 

mais fácil acesso, pois a antiga era menor e bem mais para dentro da comunidade, e que 

dificultava tanto para os funcionários quanto para os alunos que não eram moradores de lá. 

 O seu espaço físico é dividido em um prédio de três andares com pátio, e uma área 

externa com uma quadra, dois parquinhos e um estacionamento, mais um pátio externo e 

espaço para uma horta comunitária. 

No primeiro andar fica situada a parte administrativa com uma sala onde funciona a 

secretaria e a direção, uma sala da coordenação, a sala dos professores, uma sala de arquivos, 

uma sala de materiais, uma enfermaria e dois banheiros para os funcionários; também se 

encontra o refeitório com a cozinha e a sua despensa, um almoxarifado dois banheiros para os 

alunos, o pátio já mencionado, o elevador e a casa para uma moradora funcionária. 

No segundo andar se encontra o auditório, a sala de informática, a sala de recursos, a 

sala de artes, uma sala de Educação Infantil com banheiro acoplado, a sala de leitura, dois 

banheiros para o uso dos alunos e uma das saídas do elevador. 

O terceiro andar possui seis salas de aula, mais dois banheiros para uso dos alunos e 

a terceira saída do elevador; em todos os andares há bebedouros. 
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O corpo de funcionários é composto por um servente, dois inspetores, dois porteiros 

e três cozinheiros; O corpo docente é composto por vinte pessoas, divididos em quinze 

professores, onde a maioria trabalha nos dois turnos, incluindo os professores de inglês, 

educação física, sala de leitura, sala de recursos e sala de artes, uma diretora, a diretora 

adjunta, a coordenadora, uma merendeira readaptada e uma estagiária. 

3.3. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS E DOS DOCUMENTOS 

Neste capítulo, apresentarei os documentos e entrevistas realizadas em uma escola 

situada em uma comunidade na zona norte do Município do Rio de Janeiro, onde pude ter 

acesso e contato com as questões de diferença que estão sendo tratadas ao longo deste 

trabalho e também pude observar algumas aulas com crianças vindas de outros lugares e ter 

conhecimento do modo de atuar dos professores em situações como essas. 

Serão tratados aqui de um modo mais específico as entrevistas que foram 

formalmente realizadas com alguns funcionários do corpo docente dessa unidade, e assim se 

torna mais fácil compreender o que se passa dentro dessas salas de aulas quando se refere a 

diferença. Quanto aos documentos, poderemos aqui ter conhecimento das orientações, 

encaminhamentos e especificidades que são enviadas das secretarias para as escolas, e como a 

escola estudada utiliza esses recursos, se fazem alguma adaptação ou se apenas o aplicam de 

acordo com a necessidade sem alterar nada. 

3.3. ENTREVISTAS 

Foram realizadas quatro entrevistas, duas com professoras regentes, uma com a 

coordenadora pedagógica da unidade e uma com a diretora da escola. Todas foram realizadas 

dentro da própria escola e em horários em que as professoras estavam sem a turma e as 

demais sem estarem em atendimento ou reunião. 

A escolha para decidir quem entrevistar primeiro foi realizada a partir da observação 

da escola. A professora que deu aula para a aluna angolana e para o aluno sem os braços no 

seu primeiro ano naquela unidade foi selecionada por essas vivências. 

A segunda escolhida foi a professora da turma do segundo ano, que, assim como a 

primeira, deu aula para o aluno sem os braços, mas não para a angolana, pois ela voltou para o 
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seu país no ano seguinte. Mas a turma em questão tinha alunos vindos de outros estados do 

país, o que em muito contribui para esse estudo. 

A terceira entrevistada foi a coordenadora pedagógica, com quem pude tomar 

conhecimento dos encaminhamentos, orientações e direções que a unidade tanto recebe 

quanto repassa para as suas professoras diante dessa variedade de alunos. Ela também 

explicou sobre a dificuldade de se trabalhar com essas crianças vindas de outros estados pelo 

motivo de eles ficarem indo e voltando para a sua região de origem e, por isso, o trabalho 

iniciado quase nunca se completa. 

A quarta entrevistada foi a diretora da escola. Ela falou um pouco sobre as questões 

de inclusão e a dificuldade que as suas professoras enfrentam para lidar com as leis, as teorias 

e a prática dentro de sala com esses alunos, tanto deficientes quanto os que são de outras 

regiões. 

As entrevistas foram feitas de forma bem simples e clara. Perguntei a todas se podia 

gravar e sempre explicando o objetivo e o porquê de realizar as entrevistas, busquei ressaltar a 

importância do que estava sendo feito sempre que possível. Nenhuma das entrevistadas 

apresentou qualquer problema ou desconforto em relação ao roteiro e à situação. 

Com as professoras tudo fluiu de forma bem simples e sem interrupções. Com a 

coordenadora e a diretora, tivemos que parar algumas vezes para elas resolverem algo que 

surgia ali na hora, mas elas sempre me pediam muitas desculpas e buscavam ficar bastante 

atentas ao que estávamos fazendo para não perderem o foco. 

Conforme já mencionado, para a análise do depoimento das professoras foi utilizada 

a metodologia de análise de conteúdo, que consiste em “uma metodologia de pesquisa usada 

para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos” (MORAES, 

1999: 2). O autor ressalta que, nesse tipo de análise, não deixa de existir uma interpretação 

pessoal da parte de quem está pesquisando e analisando, pois o pesquisador irá se basear na 

percepção que terá dos dados em análise, logo, pode-se concluir que essa leitura não é e não 

poderá ser algo neutro, e sim algo que se constitui como uma interpretação. (IBID.:3) 



29 

 

RIO DE JANEIRO 

JANEIRO - 2014 

 

Será apresentado aqui as categorias que foram utilizadas para facilitar a análise 

dessas entrevistas que ajudou para que fosse possível relacionar as falas parecidas sobre os 

mesmos assuntos e ver quais assuntos mais aparecerem, e se alguma foi dita sem que tenha 

sido mencionada em alguma das perguntas. 

 

3.3.1. Atuação da escola 

Nesta categoria, foram incluídas falas das entrevistas que se remetem à atuação da 

escola exposta pelas entrevistadas, trazendo trechos que se referem ao que compreendem 

como sendo papel da escola e como esta atua diante das situações colocadas pelas perguntas e 

para elas, em relação à vivência naquele ambiente. 

Professora 1: “a escola, ela faz o possível dela, né, a gente procura fazer o que dá, pra 

gente fazer, é, vendo assim as crianças com deficiência, é, a gente procura atender da melhor 

forma possível, mas é claro que a gente precisaria de um suporte maior que às vezes não vem 

da prefeitura, que são, é, os professores, são os professores de apoio, isso não, não vem, então, 

assim, a escola tenta fazer, a coordenação, direção está sempre correndo atrás, mas às vezes a 

gente fica meio sozinho nesse trabalho.” 

Professora 2: “antigamente tinha uma preocupação da criança ir para a escola, para 

aprender, pra ser alguém, claro que isso não é todo mundo, você vê que ainda existe isso, mas 

tem crianças que hoje em dia não têm mais essa preocupação, vem para escola pra não perder 

o bolsa família, pra não ganhar falta por causa do bolsa família, e a criança, que não ganha o 

bolsa família, a mãe não quer nem saber.” 

Coordenadora: “ o que a escola pode fazer ela faz, aqui a gente vai até a casa dos 

alunos quando o aluno é faltoso, a gente vai até a casa dos alunos, porque como é tudo muito 

próximo, a merendeira vai, a diretora adjunta vai, o inspetor vai, saber o que tá acontecendo 

com aquele aluno e por que ele saiu da escola, então, eu acho que a gente, enquanto escola, a 

gente não pode fazer mais do que a gente já faz.” 

Diretora: “eu acho que a professora ela tá, vai ter que acabar se especializando pra 

poder atender. Por exemplo, hoje nós temos na turma, na 1.301 cinco portadores de 
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necessidades especiais, com necessidades diferentes, um é síndrome do miado do gato, outro 

é down, outro não tem os bracinhos e por aí vai, entendeu? E a inclusão não é uma inclusão 

programada, é uma inclusão que a gente vai ajeitando aos poucos.” 

Nesta categoria, todas as entrevistadas ressaltam que a escola faz o papel que eles 

entendem como sendo dela, buscando ajudar tanto a elas enquanto funcionárias da unidade, 

quanto aos alunos que precisam ou não de alguma assistência. Afirmam que a escola busca 

ajudar além daquilo que lhe cabe, porque poderiam apenas aceitar as coisas como vieram e 

deixar correr, mas elas buscam melhorar para poderem melhor atender as famílias, os alunos e 

os professores da unidade. 

 

3.3.2. Concepção de inclusão 

Quando perguntada sobre as questões de diferença, a coordenadora ressalta o 

comportamento das crianças e dos professores daquela unidade sobre o assunto, “as crianças 

incluídas, geralmente, elas são muito respeitadas, elas são muito respeitadas pelos colegas, 

elas são acolhidas, elas são amadas, sabe? Eu não vejo é, exclusão, eu não vejo as próprias 

crianças excluindo, e até os professores, nesta escola aqui especificamente, eu percebo que a 

grande maioria dos professores acolhem essas crianças” 

Professora 1: “a escola, ela faz o possível dela, né, a gente procura fazer o que dá, pra 

gente fazer [...]mas é claro que a gente precisaria de um suporte maior que às vezes não vem 

da prefeitura” 

Professora 2: “Porque eu vejo a inclusão como uma exclusão, a proposta de inclusão 

é muito boa, mas a gente não tem suporte.” 

“a professora faz o que dá, o que dá não é qualquer coisa, e não é o que a professora 

queria dar, a professora chora, porque vê que ela não tá evoluindo. Mas o que que a gente vai 

fazer?” 
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Coordenadora: “e agora não tem estagiário, então, o que eu percebo é muita 

dificuldade dos professores porque eles tentam fazer o máximo que podem, mas o tempo que 

eles podem, é, dedicar à criança não é o tempo que a criança precisa, então fica complicado.” 

Diretora: “Precisava ter mais estagiário, entendeu? Estagiário com conhecimento do 

tipo de síndrome, que chega aqui eles não tem noção do que que é, chegam aqui se espantam 

e vão embora no mesmo dia.” 

Fica claro, portanto, que inclusão significa, para as entrevistadas, educação para 

alunos com deficiência em salas de aula regulares. Elas fizeram questão de dizer o quão 

melhor seria se tivessem pelo menos estagiários nas turmas com alunos incluídos, porque 

assim a criança jamais ficaria desamparada e elas poderiam dar atenção a todos sem ninguém 

ficar de fora ou prejudicado. Entretanto, não se referiram aos outros alunos como também 

portadores de diferenças, como também contemplados pela proposta da inclusão.  

3.3.3. Concepção de diferença e deficiência 

Eram duas categorias diferentes, diferença e deficiência, porém, ao falar de 

diferença, as respostas sempre seguiam para o caminho da deficiência e, nesse ponto, as 

entrevistadas falavam bastante sobre a questão da inclusão, porque para elas são o mesmo 

assunto. Também deve se considerar que, quando as entrevistas foram realizadas, elas tinham 

mais alunos com deficiência do que nos anos anteriores, o que pode tê-las levado a falar dessa 

diferença.  

Mas, embora predominasse esse entendimento, quando indagada sobre diferença, a 

professora 1 falou da sua experiência com a aluna angolana e ressaltou a relação dela com as 

outras crianças e a escola: “eu já tive uma criança de fora e ela se encaixou super bem, se 

enquadrou super bem, ela não teve problema nenhum, ela era uma criança como outra 

qualquer. Ela falava assim, enrolado no início, e ela foi se adequando e falou superbem. Es 

crianças geralmente elas, pegam rápido isso.” Mas não mencionou nenhum ganho para as 

outras crianças por esse contato, mostrando que a perspectiva intercultural não era adotada. 

Já a professora2, quando foi perguntada sobre as questões de diferença, respondeu: 

“O que a gente escuta em capacitação e vê por aí com outras colegas, são crianças totalmente 
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abandonadas, largadas, o nível é muito ruim, essa escola aqui embora seja uma comunidade é 

uma comunidade que não tem tráfico, então você vê pais participativos [...] você tem as 

crianças largadinhas, mas você ainda tem as crianças.” 
4
 

Sobre esse tema, a coordenadora afirmou: “O que eu acho é que nós, eu me incluo, 

não temos a preparação necessária para trabalhar com essas crianças, porque eu acho que se 

elas ficam 4 horas e meia no espaço escolar, elas têm que ter mais do que somente aquele, o 

acolhimento entre aspas, eu acho que ela tem que ter, ela tem direito a um atendimento mais 

especializado.” 

A diretora: “É, eu acho, o que eu noto assim é que o pai ele, a professora aceita, a 

gente se descola, mas eu acho que o pai ele ainda tem certo, uma certa vergonha.” 

Ou seja, nestes casos, as entrevistadas identificaram diferença com deficiência. 

Todas elogiaram bastante a escola e fizeram questão de ressaltar o quanto ali é 

diferente de outras unidades em que elas têm colegas ou conhecidas; disseram que ali todos 

fazem o possível para melhorar e contribuir na formação desses alunos e na delas enquanto 

profissionais da educação, mas reclamaram da falta de estrutura que a própria Secretaria de 

educação (SME) e a Coordenadoria Regional de Educação (CRE) não dão. 

Nota-se que todas reclamam da falta de estrutura e dizem o que ajudaria muito para 

que elas pudessem fazer um trabalho melhor, mas infelizmente parece que pedem, reclamam e 

no fim nada muda, mas ao acompanhar o trabalho da escola realmente nota-se que se 

esforçam bastante para fazer tudo o que está ao seu alcance, e isso já é algo que enriquece e 

contribui muito tanto para a escola quanto para esses alunos e as suas famílias. 

 

3.4. ANÁLISE DOCUMENTAL 

A escola disponibilizou três documentos para que pudessem ser analisados e 

utilizados nesse trabalho, sendo eles o Projeto Político Pedagógico (PPP), uma das 

                                                           
4
 O roteiro da entrevista entrará como apêndice ao final do trabalho. 
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orientações curriculares para o ensino de Língua Portuguesa do 3º e um livro sobre 

inclusão. 

O PPP da escola foi elaborado em 2003 e em 2012 sofreu algumas alterações 

em virtude das transformações que ocorreram na comunidade e na própria escola ao 

longo desses 9 anos. A sua reformulação foi realizada com o intuito de atender as 

novas demandas, tanto da comunidade escolar quanto dos alunos. 

A escola teve um baixo resultado no ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) de 2009, e foi a partir daí que viram a necessidade de 

mexerem no PPP até então existente. A escola voltou toda a sua atenção para a 

alfabetização e formação de leitores entre seus alunos. De acordo com a coordenadora, 

“Acreditamos ser o leitor mais que um decifrador do código alfabético [...] e, seguindo 

o exemplo de Paulo Freire, queremos tornar nosso aluno um ‘leitor do mundo’ em seus 

vários aspectos.” 

A ideia principal expressa no novo PPP é ser uma boa unidade de ensino, onde 

os seus alunos saiam de lá inseridos na sociedade enquanto cidadãos críticos e 

conhecedores dos seus direitos, mas principalmente aprendendo valores como respeito 

e solidariedade, o que acreditam ser algo que irá transformar e contribuir para a vida 

dos seus alunos, professores e demais funcionários. 

De acordo com a coordenadora pedagógica, as orientações curriculares que 

são enviadas pela SME são o mínimo esperado para ser alcançado ao final do ano 

letivo, porém, as professoras dessa unidade, além de o utilizarem, acrescentam mais 

conteúdos que acreditam estar de acordo com a série e com o nível da turma, logo, elas 

estão sempre modificando o planejamento e ensinam a mais para as suas turmas. 

Essas orientações são enviadas de acordo com a série, divididas por disciplinas 

e bimestres, contendo objetivos, conteúdos, habilidades e sugestões de atividades para 

auxiliar os professores na hora de elaborarem o seu planejamento de conteúdos. 
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As entrevistadas, quando questionadas sobre as orientações que lhes são 

passadas sobre as questões de inclusão, informaram que não recebem material para 

isso, apenas uma explicação mais ou menos sobre o caso, e isso quando a criança já 

estava matriculada na rede municipal e foi transferida para lá. Fora isso, apenas o que 

a SME enviou no período da pesquisa foi um livro cujo título é “Um Foco e Dois 

Olhares”, de Maria Alice Oliveira da Silva. 

Nesse livro, a autora fala sobre a inclusão trazendo uma história que conta a 

experiência de uma aluna que era de outra cidade e lá estava inserida em uma classe 

especial, mas quando veio para o Rio de Janeiro foi inserida em uma classe comum, e 

enfrentou algumas dificuldades com a primeira professora. Quando uma professora 

substituta chegou, modificou a metodologia e ela conseguiu aprender o que estava lhe 

sendo ensinado. A todo tempo, o livro ressalta a importância de se pensar em maneiras 

de adaptar os conteúdos, e cita trechos do Multieducação.  

As professoras da unidade disseram que nem tinham conhecimento desse 

pequeno texto, e ao saberem dele concordaram entre elas e com a coordenadora que 

ele de nada contribui para a realidade delas naquela unidade. 

Conclui-se, pelo estudo dos documentos disponibilizados, que não há um 

trabalho efetivamente voltado para viabilizar a inclusão, por parte da SME-RJ. Do lado 

da escola, a educação dos estudantes com algum tipo de diferença pareceu também não 

ter destaque, sendo incluída no propósito geral de construir uma boa escola.  

 

 

 

 

 



35 

 

RIO DE JANEIRO 

JANEIRO - 2014 

 

CONCLUSÃO 

Por muito tempo, as culturas diferentes sofreram muito preconceito e 

discriminação, principalmente nas escolas, por ser um lugar onde se reunia a maioria 

desses grupos distintos e variados. 

No pós-guerra, com destaque para o movimento que Paulo Freire iniciou na 

década de 50 no nordeste do Brasil, esses grupos excluídos e marginalizados 

começaram a ganhar maior visibilidade, o que contribuiu para o crescimento dos 

movimentos de luta para defendê-los. 

Esses movimentos continuam a sua luta ainda nos dias atuais, mas hoje existe 

muito mais apoio do que nas décadas passadas. Claro que ainda enfrentarão algumas 

dificuldades para conseguirem alcançar todos os seus objetivos, mas esses movimentos 

contribuíram para o enriquecimento das discussões sobre culturas e identidades. 

Com todas essas lutas, as diferenças passaram a participar mais ativamente 

dentro das escolas, sem sofrerem tanto preconceito quanto antes, mas ele ainda existe. 

Só que agora as culturas minoritárias são mais valorizadas e menos discriminadas por 

conta das lutas em sua defesa. 

Devido às trocas de experiências entre as diferentes culturas, não podemos 

deixar de repetir sobre a importância da contribuição escolar e essas vivências para a 

formação das pessoas e principalmente na construção das suas identidades, ainda que 

reconheçamos que são flutuantes. 

Hoje ao se falar em inclusão na escola, se fala do convívio entre os diferentes, 

sejam eles portadores de necessidades especiais, ou apenas pertencentes a culturas 

diferentes. Como vimos, as escolas recebem muitos alunos vindos de outros Estados, 

pode acontecer que nem sempre permanecem aqui, acabam retornando para a sua 

cidade, mas é muito importante que enquanto estiverem aqui, sejam bem recebidos e 

tenham uma boa experiência, principalmente quando se refere a ensino. 
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E como a autora Glat (2007) disse, a inclusão é uma nova cultura escolar, e em 

meio a tantos processos para torná-la uma prática real e algo praticado sem 

preconceitos e exclusões, o processo inclusivo ainda levará tempo para que seja 

finalizado com todos os recursos necessários, até porque, ainda é preciso de 

investimentos para que a escola possa ter qualidade para todos. 

E quando se fala em recursos, não se refere apenas à formação e 

especialização dos professores, mas também do auxílio e ajuda necessária para que 

todos os alunos possam de fato fazer parte da turma, e assim serem incluídos como o 

planejado, não apenas para quem está de fora, mas acima de tudo, que eles sintam que 

fazem parte daquele grupo. 

O processo de inclusão ainda está em aberto, e isso ficou bastante claro ao 

analisarmos as entrevistas que foram realizadas: primeiro, porque se restringem à 

inclusão do aluno com deficiência, mas também porque as próprias professoras 

reclamaram da falta de recursos que a escola sofre e, mesmo com todo o esforço que 

fazem, ainda não é o suficiente para sentirem que estão cumprindo com o seu dever. 

Esse sentimento de insatisfação é devido à falta de apoio, porque nem 

estagiários a escola tem recebido para ajudá-las em sala e, na entrevista com a diretora, 

ela explicitou que quando a escola recebe algum estagiário para auxiliar nesse 

processo, eles vem sem ter o menor conhecimento ou entendimento do que irão 

enfrentar, e acabam desistindo logo no início, deixando a escola sem a ajuda que foi 

prometida. 

Todas as entrevistas encerram praticamente falando a mesma coisa, a falta de 

suporte e apoio para a escola em relação aos alunos incluídos, entendidos apenas como 

os alunos com deficiência.  

Registra-se ainda que as entrevistas apontam para a importância da educação 

especial, ainda que modificada pela perspectiva da inclusão. 
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As professoras também reclamaram da falta até de algum curso específico 

para que elas mesmas tenham mais conhecimento daquilo com o que estão lidando. A 

internet ajuda em muitos momentos, mas há casos que são mais complexas. Nesses 

casos elas vão tentando trocar experiências e ideias entre elas e assim tentam chegar a 

resultados positivos. 

Após as análises realizadas, foi constatado ainda que existe um distanciamento 

muito grande entre as teorias sobre as questões de diferenças e inclusão, e a prática a 

respeito delas, pela limitação no entendimento do que seja inclusão, mas também 

porque ficou bastante claro que os responsáveis por contribuir na realização da prática 

como a lei determina não estão dando o suporte necessário: as crianças estão sendo 

matriculadas nas escolas e vão seguindo como se não precisassem de qualquer apoio. 

As demais diferenças sequer costumam ser reconhecidas. 
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Apêndice 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

PRIMEIRA COISA A SE FAZER É NÃO SE ESQUECER DE PERGUNTAR SE PODE 

GRAVAR E EXPLIXAR O PORQUÊ DESSA NECESSIDADE! 

A ideia dessa pesquisa é buscar identificar como a presença de alunos usualmente 

identificados como diferentes podem afetar a prática pedagógica! 

1- Fale um pouco sobre a sua trajetória até profissional. 

2- Desde o início dessa trajetória notou mudanças no público da escola?  

(Caso ela não responda diretamente, instigar a resposta que procura “Qual mudança?”, se 

ainda assim ela não falar em diferença, perguntar “Você tem notado muita diferença?” Ela 

pode usar desigualdade como diferença, se isso acontecer, voltar ao foco trazendo exemplos, 

como nordestinos, deficientes...; buscar saber como essa mudança afeta a escola). 

3- Como está sendo a experiência? Ou: O que você acha dessa vivência? 

4- O que mudou na sua prática? 

5- O que mudou na escola como um todo? 

6- Como você observou a relação dessas crianças com as demais, as ditas “normais” ou 

comuns? 

(Caso ela não fale de ambos os sentidos, perguntar como as demais se relacionaram com as 

ditas “diferentes”). 

7- E como você observou essa relação entre as famílias? 

8- O que acha que podia mudar na escola para acolher melhor essas diferenças? 

9- Você acha que tem alguma diferença que não deve ser aceita na escola? 

 


