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As preocupações com a diferença não constituem propriamente novidade no campo 

educacional (CANDAU & LEITE, 2007), nem tampouco nas ciências humanas e sociais ou mesmo 

nas práticas políticas cotidianas das sociedades em geral
1
. Entretanto, na contemporaneidade, para 

além da diferença de ordem individual e psicológica reconhecida pelas perspectivas pedagógicas 

alunocentristas, da diferença cultural postulada pela mirada freireana ou de apropriações 

conservadoras dessa noção, movimentos identitários e desenvolvimentos teóricos das últimas 

décadas ressignificam e conferem centralidade às questões da diferença nos debates acadêmicos e 

políticos em geral, que se fazem presente hoje também no “chão da escola” (CANDAU & LEITE, 

2009), de modo a não mais poderem ser ignoradas.  

A ubiquidade da questão, no entanto, não parece se traduzir em facilidade no seu 

enfrentamento. De fato, em organizações sociais como a nossa, onde a igualdade já é valor 

consolidado, não surpreende que tal bandeira desperte resistências e estranhamentos.  

Acresce ainda que a posição do indivíduo de esquerda que adere ao charme da 

diferença não é nada simples, é muito complicada, posto que para a esquerda não 

pode haver escolha entre a igualdade e a diferença, como escolha há e sempre houve 

para a direita. Se é para alguém de esquerda abraçar a diferença, que o faça sem abrir 

mão da igualdade. A tarefa é mais complexa, o trabalho com os conceitos precisa ser 

mais cuidadoso, mais refinado e matizado, mais atento e mais crítico, o que, 

convenhamos, intelectualiza em excesso a opção diferencialista de esquerda, 

sobrecarregando-a de um outro handicap – a elitização (PIERUCCI, 1999: 31-32). 

Sem discordar da complexidade que o autor atribui à bandeira dos direitos da diferença 

quando em articulação com as demandas pela igualdade, temos, na pesquisa que contextualiza esta 

reflexão, buscado construir tal articulação, entendendo que tampouco a luta pela igualdade jamais 

foi simples, o que se evidencia pela sabida limitação dos seus resultados. Além disso, se as 

                                                 
1
 Como nos lembra o sociólogo Antonio Flávio Pierucci (1999), bem antes das discussões contemporâneas sobre a 

diferença, forças sociais da direita, ou seja, grupos sociais com perspectivas políticas mais conservadoras, significaram 

as diferenças entre as pessoas, raças ou estamentos sociais como justificativa da desigualdade que lhes beneficiava. 



   

VII Seminário Internacional – As Redes Educativas e as Tecnologias: transformações e subversões na atualidade • 2013 

sociedades ocidentais, em geral, já trabalham na construção de sentidos para as perspectivas da 

igualdade desde os primórdios da modernidade europeia, o reconhecimento positivo – igualitário? – 

da diferença tem história relativamente recente, tendo adquirido maior peso somente a partir dos 

horrores perpetrados pela intolerância na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, há que se considerar o 

pouco tempo de construção da perspectiva da diferença.  

Mas não apenas os limites de experiência explicam nossas dificuldades com os direitos da 

diferença quando vinculados aos da igualdade. Concordando com a teórica feminista Joan Scott, 

trata-se de aprender a conviver com o paradoxo, ao que, obviamente, não estamos acostumados.  

Há várias definições do que seja um paradoxo. Na lógica, um paradoxo é uma 

proposição que não pode ser resolvida e que é falsa e verdadeira ao mesmo tempo. [...] 

O uso comum emprega ‘paradoxo’ para designar uma opinião que desafia a ortodoxia 

prevalente, que é contrária a opiniões preconcebidas. De certa forma, meus paradoxos 

compartilham de todos esses significados, porque desafiam o que, para mim, parece 

ser uma tendência generalizada de polarizar o debate pela insistência de optar por isso 

ou aquilo. Argumentarei, ao contrário, que indivíduos e grupos, que igualdade e 

diferença não são opostos, mas conceitos interdependentes que estão necessariamente 

em tensão. (SCOTT, 2005: 14) 

Não há como tomar posições apriorísticas nas discussões sobre os direitos da diferença e da 

igualdade, seja dentro ou fora da escola. Diante do paradoxo, o caminho que até o momento nos 

pareceu possível é o da negociação nos contextos sócio históricos em que as decisões se colocarem.  

Neste texto, buscamos nos aproximar de tal paradoxo no campo educacional, focando as 

pesquisas e reflexões desenvolvidas acerca da proposta de educação inclusiva para os estudantes 

com deficiências físicas ou intelectuais. O recorte que priorizamos se justifica, não apenas pela 

óbvia relevância e urgência da discussão dessa proposta, como também pelo entendimento de que 

as questões que aqui apontamos se agudizam quando se trata de abordar a educação do aluno com 

deficiência. 

Embora a perspectiva da inclusão na educação tenha história estreitamente ligada à das lutas 

pelos direitos da diferença (LEITE & MARQUES, 2011), no caso da educação da criança ou do 

jovem com deficiência, outros rastros de significação se contrapõem à leitura dessa condição como 

diferença e não como desigualdade. A tradição das práticas de segregação ou filantropia (GLAT & 

FERNANDES, 2005) associada à intensificação da competitividade e perspectiva performática que 

predomina nas sociedades da atualidade (LYOTARD, 1986) resulta em forte dificuldade em 

identificar sujeitos com deficiências como modos de estar no mundo diferentes, porém possíveis e 



   

VII Seminário Internacional – As Redes Educativas e as Tecnologias: transformações e subversões na atualidade • 2013 

potentes, tanto quanto quaisquer outros. A educação escolar não é exceção
2
, posto que a doutrina da 

performatividade tem tido grande penetração, predominando atualmente no nosso país as políticas 

públicas que optam por modelos neotecnicistas, centrados em princípios que vão de encontro à 

perspectiva da diferença na educação (LEITE, 2011): concepção de qualidade da educação 

mensurável em estatísticas provenientes de provas padronizadas aplicadas em larga escala e prática 

sistemática de recompensas para os profissionais da educação escolar, de acordo com o 

desempenho dos seus alunos nessas avaliações.  

Desse modo, preocupadas com os direitos da igualdade e da diferença nesse contexto, 

apresentamos a seguir estudo
3
, em que analisamos os trabalhos apresentados nas reuniões anuais da 

ANPEd
4
, indagando se operam na perspectiva da diferença e quais as principais conclusões dessas 

pesquisas e reflexões, relativamente ao nosso foco de pesquisa. Optamos pela constituição desse 

corpus de análise, por entendermos que, nesses encontros, parte significativa das investigações e 

reflexões acadêmicas desenvolvidas no país é publicizada, o que nos permitiria discutir sobre a 

presença da perspectiva da diferença, tanto nos espaços-tempos abordados, como na própria prática 

das pesquisas apresentadas. Expomos inicialmente o conceito de diferença com que operamos, para 

em seguida esclarecer quanto aos procedimentos de seleção, categorização e análise e, por fim, 

apontar as conclusões que até o momento nos foram possíveis.  

DIFERENÇA E INCLUSÃO 

Conforme mencionado anteriormente, as questões da diferença já há muito ocupam teóricos 

e praticantes da educação escolar. No Brasil, ganham centralidade nas reflexões do campo 

educacional, principalmente, a partir da divulgação dos princípios pedagógicos das diversas 

tendências da Escola Nova. Concordar com tal afirmação implica reconhecer que, tanto na 

formação dos professores quanto nas políticas públicas para a educação no país, assim como nas 

pesquisas acadêmicas, tais discussões se fizeram presentes, com maior ou menor destaque, a 

depender do espaço-tempo que se focalize, desde a publicação do Manifesto dos Pioneiros da 

Escola Nova, em 1932. Jamais reinou absoluta, mas teve papel importante na contestação de valores 

já bastante consolidados pelas perspectivas tradicionais, como a meritocracia e a homogeneidade, 

                                                 
2
 Como se verá adiante, é o que indicam muitas das pesquisas de campo que tratam desta temática. 

3
 Desenvolvido no contexto da pesquisa Performatividade, diferença e desigualdade na educação escolar do jovem 

adolescente; financiamento CNPq e Faperj. 

4
 Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. 
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deixando rastros nas práticas pedagógicas e, dado o alcance da difusão do seu ideário, até mesmo 

no senso comum. 

Acostumamo-nos a considerar ofensiva a palavra tradicional. Ao mesmo tempo, 

também nos acostumamos a ter impressão melhor de uma classe onde os alunos 

estejam se mexendo, de preferência fazendo alguma coisa com as mãos, que de uma 

classe onde eles se encontrem sentados. [...] Educação, para nós, é vida, e não 

preparação para a vida. Costumamos dizer que ‘mais importante que aprender, é 

aprender a aprender’. Aceitamos facilmente a afirmação de que a mais importante 

ciência auxiliar da educação é a psicologia. (DI GIORGIO, 1989: 5) 

Entretanto, na contemporaneidade, apesar de ser possível identificar a permanência dessa 

perspectiva, outras concepções da diferença chegaram à escola e às teorizações do campo 

educacional. Já com Paulo Freire e associados, tem-se um segundo movimento de marcante 

desestabilização da valorização da homogeneidade na educação quando se enfatiza a dimensão 

cultural da diferença, significada a partir do pertencimento de classe social, no que pode ser lido 

como um dos muitos sinais da centralidade que a cultura adquire a partir da segunda metade do 

século XX (HALL, 1997).  

Tem-se, desse modo, um quadro que, em diversos aspectos, é favorável ao reconhecimento 

positivo da diferença, no social como um todo, assim como na escola em particular. Não 

surpreende, contudo, que as concepções de diferença tenham se multiplicado nesse caminho. Ao 

entendimento proposto pela psicologia e pelas teorizações freireanas, somam-se atualmente 

construções da sociologia e da filosofia, assim como de movimentos sociais, sobretudo os 

identitários. Torna-se, assim, imprescindível que se esclareça sobre os contornos gerais da noção de 

diferença que informou nossos estudos. 

As lutas pelo direito à diferença acontecem ao mesmo tempo em que se difundem 

importantes desenvolvimentos teóricos no campo das ciências humanas e sociais, afetando-os e 

sendo por eles afetadas. De particular interesse para a presente discussão, é a teorização 

desenvolvida pelo filósofo francês Jacques Derrida sobre a diferença e a identidade, bem como sua 

apropriação por teóricas feministas, como Joan Scott e Judith Butler. É ainda relevantante a 

distinção proposta pelo pensador do pós-colonialismo, Hommi Bhabha, entre diferença e 

diversidade.  

Para Derrida, a diferença pode ser melhor compreendida em termos de différance, 

neologismo com que o autor pretende explicitar o caráter instável, relacional, diferencial e 
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contingente dos significados e das identidades
5
. Os significados das palavras, bem como as 

identidades dos atores sociais, nunca atingem um fechamento semântico/reconhecimento social 

pleno, definindo-se em diferenciação permanente a um “exterior constitutivo” (DERRIDA, 2001), 

por sua vez portador de conteúdo identitário também instável e relacional. Entretanto, fixações 

provisórias dos significados e identidades têm se mostrado necessárias na vida das sociedades. Tais 

estabilizações precárias se construiriam por meio da “iterabilidade” (DERRIDA, 1991; BUTLER, 

2008, 1997), isto é, da repetição de sentidos/identificações, que, no entanto, admite deslocamentos 

ao incluir a alteridade nesse processo. Em outras palavras, significados e identidades adquirem, na 

contingência do social, sentido relativa e provisoriamente estabilizado por meio da repetição de 

determinados conteúdos. Essa repetição, no entanto, não pode ser controlada e, como inclui o outro, 

está aberta a transformações de sentido. Fundamenta essa noção, a leitura desconstrutiva que 

Derrida  faz da teorização do linguista britânico John Austin, propondo que enunciados constroem e 

não apenas descrevem a realidade que nomeiam (ID.).  

O pensador indo-britânico Hommi Bhabha traz ainda importante proposição para o nosso 

trabalho, quando propõe distinguir diferença e diversidade, colocando em primeiro plano as 

questões de poder que perpassam as discussões sobre identidade e diferença e destacando a 

instabilidade das conformações culturais: 

A diversidade cultural é um objeto epistemológico – a cultura como objeto do 

conhecimento empírico – enquanto a diferença cultural é o processo da enunciação da 

cultura como ‘conhecível’, legítimo, adequado à construção de sistemas de 

identificação cultural. Se a diversidade é uma categoria da ética, estética ou etnologia 

comparativas, a diferença cultural é um processo de significação através do qual 

afirmações da cultura ou sobre a cultura diferenciam, discriminam e autorizam a 

produção de campos de força, referência, aplicabilidade e capacidade. (BHABHA, 

2007: 63) 

Na análise que se segue, buscamos operacionalizar tais noções, indagando quanto à sua 

presença/ausência e respectivos desdobramentos político-pedagógicos, nos trabalhos apresentados 

no grupo de trabalho Educação Especial, nas reuniões anuais da ANPEd ocorridas na década que 

precedeu o inícios destes estudos (2002 a 2011, 25ª a 34ª RA). 

                                                 
5
 Tais proposições se inserem no seu projeto maior de reflexão teórica, em que discute o fonocentrismo e logocentrismo 

característicos do pensamento da modernidade, como forma de contestar a metafísica predominante na filosofia 

ocidental (ver, entre outras referências possíveis, CULLER, 1997; DERRIDA, 2008, 1991; JOHNSON, 2007). 
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A PESQUISA CONTEMPORÂNEA SOBRE INCLUSÃO E DIFERENÇA 

Foram analisados todos os trabalhos apresentados no GT Educação Especial, nos encontros 

acima referidos, em um total de 153 artigos, conforme tabela a seguir. Ao optarmos pelo foco nos 

textos desse grupo de trabalho da ANPEd, não tivemos pretensões de representação da totalidade da 

pesquisa acadêmica atual sobre a escolarização do aluno com deficiência. O GT Educação Especial 

por certo não constitui o único ou o mais relevante espaço de publicização da pesquisa e da 

teorização sobre as questões da inclusão na educação escolar, mas, sem dúvida, traz notícias de 

parte significativa dessas construções. A pesquisa do campo educacional brasileiro tem, na pós-

graduação, espaço-tempo privilegiado de produção, e, na ANPEd, importante encontro para 

diferentes formas de exposição dessa produção. Contando com seleção rigorosa, os trabalhos 

apresentados pelos grupos de trabalho nas suas reuniões anuais originam-se de todo o país, a partir 

das mais diversas instituições e perspectivas político-pedagógicas. Não constituem amostra, em 

sentido estatístico, mas podem-se acessar, em suas publicações, produções dos teóricos mais 

atuantes do campo e/ou de seus orientandos, bem como identificar a prioridade dada pela 

Associação à pesquisa acadêmica, foco deste estudo. 

Inicialmente, buscamos identificar, nos textos em discussão, os seguintes aspectos:  

1) se a perspectiva da diferença perpassava a concepção de inclusão com que se operava; 

2) recorte temático; 

3) a interlocução teórica privilegiada; 

4) a metodologia do estudo relatado; 

5) as principais conclusões apresentadas. 

Logo nas análises iniciais, o primeiro questionamento mostrou-se problemático. 

Obviamente, e em acordo com a perspectiva derridiana de que nos aproximamos neste artigo, toda 

classificação não poderia ser mais do que um precário recurso de interpretação e construção de 

sentido. Entretanto, a dicotomização que havia sido proposta – diferença: sim/não – mostrou-se 

insuficiente até mesmo para o mapeamento básico que pretendíamos. Havia um número expressivo 

de trabalhos que se aproximavam do que propomos como diferença em alguns pontos, mas se 

afastavam em outros aspectos de peso. Não seria correto afirmar que não operavam na perspectiva 

da diferença, posto que havia claros sinais de sensibilidade a tais questões, ainda que não do modo 

colocado por autores como Derrida. São artigos em que se reconhece a instabilidade das identidades 

e se combate a discriminação da diferença, recorrendo, no mais das vezes, às teorizações de 

Vigotski.  
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O psicólogo russo Lev S. Vigotski tem tido, no Brasil, a partir da década de 1980, ampla 

difusão no campo educacional, seja como referencial para a pesquisa ou para a formação de 

professores. É conhecido pelos estudos sobre a importância da interação social nos processos de 

aprendizagem, criticando as teorias do desenvolvimento que propõem entender a criança a partir do 

adulto. Com base nesses mesmos princípios, desenvolveu também o que na época constituiu 

inovadora proposta para a educação de pessoas com deficiência.  

Dessa forma, a primeira lição que esses exemplos nos ensinam é a independência das 

formas culturais de comportamento em relação a esse ou aquele aparato 

psicofisiológico. A segunda lição, particularmente evidente no exemplo das crianças 

surdas-mudas, refere-se ao desenvolvimento espontâneo das formas culturais de 

comportamento. As crianças surdas-mudas, por si mesmas, desenvolvem uma língua 

mímica complexa, uma fala singular. É criada uma forma particular de fala não para 

surdos-mudos, mas construída pelos próprios surdos-mudos. É criada uma língua 

original, que se distingue de todas as línguas humanas contemporâneas mais 

profundamente do que estas entre si, pois ela retorna à mais antiga protolíngua 

humana, à língua dos gestos ou até mesmo só das mãos. (VIGOTSKI, 2011: 868) 

Não só defendeu uma concepção cultural da identificação da criança com deficiência, 

contestando sua inferiorização por princípio, como reconheceu que essa condição teria a potência 

da criação de outros modos de estar no mundo. Entretanto, a maior parte dos trabalhos analisados 

vale-se do diálogo com esse autor para enfatizar o direito dos diferentes à igualdade mais do que à 

diferença.  

A distinção entre diferença e diversidade proposta por Bhabha não contemplava esse 

enfoque: as questões de poder estavam, sim, presentes nessas reflexões, muito embora em geral 

restritas ao viés da classe social – ou seja, algumas estavam presentes, mas havia importantes 

ausências, como a problematização da subalternização das produções culturais dos atores com 

deficiência e a discussão da instabilidade identitária. Recorremos, então, às formulações da teórica 

feminista Nancy Fraser (2001), quando  
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QUADRO SÍNTESE DO ESTUDO 

Reuniões anuais 

da ANPEd 

Total de 

trabalhos 

apresentados 

Concepção de 

diferença: 

reconhecimento 

e redistribuição  

 

Concepção de 

diferença: 

redistribuição  

 

Não 

trabalham 

com a 

perspectiva da 

diferença 

 

25° RA - 2002 8 (5
6
) 3 (2) 5 (3) zero 

26° RA - 2003 17 (11) 7 (3)  5 (4) 5 (4) 

27° RA - 2004 12 (8) 2 (1) 6 (5) 4 (2) 

28° RA - 2005 20 (13) 11 (8) 6 (4) 3 (1) 

29° RA - 2006 11 (10) 8 (7) 2 (2) 1 (1) 

30° RA - 2007 15 (13) 6 (5) 5 (5) 4 (4) 

31° RA - 2008 15 (9) 8 (5) 5 (4) 2 (zero) 

32° RA - 2009 15 (8) 5 (1) 6 (4) 4 (3) 

33° RA - 2010 18 (11) 8 (3) 7 (6) 3 (2) 

34° RA - 2011 22 (14) 11 (7) 3 (2) 8 (5) 

TOTALIZAÇÕES 

 

153 (103) 69 (41) 50 (39) 34 (23) 

 

propõe outra distinção de interesse, referindo-se aos conflitos políticos que marcam o final 

do século passado: políticas de redistribuição e políticas de reconhecimento. As primeiras dizem 

respeito às lutas contra as desigualdades de ordem mais diretamente material, enquanto as questões 

do reconhecimento remetem-se às dimensões que, para efeitos desta argumentação, podem se 

considerar mais pertinentes à ordem da cultura, do simbólico. Ao enfatizar as discussões do acesso 

à escolarização de qualidade para os estudantes com deficiência e secundarizar o reconhecimento da 

potência das culturas dos grupos sociais organizados em torno da identidade deficiente, entendemos 

que os pesquisadores estariam priorizando as lutas pela redistribuição. Desse modo, chegamos a 

uma nova subdivisão da categorização dos artigos segundo a presença da perspectiva da diferença, 

que foram divididos em três grupos, conforme exposto no quadro síntese da página anterior: 1) 

                                                 
6
 Os quantitativos entre parênteses indicam o número de trabalhos que referem pesquisas de campo, que, neste contexto, 

adquire sentido bastante amplo, incluindo todos os estudos que de algum modo foram à escola, seja por meio de 

questionários e/ou entrevistas com seus atores ou por algum tipo de observação. Desse modo, contemplam-se também, 

nesta categoria, dois trabalhos que se valeram de análises de dados estatísticos sobre sistemas escolares.   
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concepção de diferença: reconhecimento e redistribuição; 2) concepção de diferença: redistribuição; 

3) não trabalham com a perspectiva da diferença.  

Entre os trabalhos que foram categorizados no grupo 1, o autor mais referido foi o filósofo 

francês Michel Foucault, principalmente em seus escritos sobre a construção do binarismo 

normal/anormal, mas também tiveram presença expressiva, Gilles Deleuze, Carlos Skliar, Alfredo 

Veiga-Neto e Stuart Hall. No segundo grupo, já foi mencionada a recorrência da fundamentação em 

Vigotski, havendo ainda citações relativamente numerosas de Bourdieu e Saviani. Já nos artigos 

que não trabalham com a noção de diferença, percebe-se uma maior dispersão no referencial 

teórico, não sendo possível identificar recorrências significativas. Entre estes últimos, predominam 

dois tipos de abordagem: pesquisas historiográficas sobre aspectos pontuais da escolarização das 

crianças com deficiência e estudos com abordagem mais pretensamente técnica, em que se 

focalizam materiais e métodos específicos da educação especial, omitindo-se aspectos políticos 

dessas discussões.  

Quanto aos recortes temáticos identificados nos textos analisados, no primeiro grupo, 

predominaram os estudos sobre a educação dos surdos, em que se destaca a valorização da 

linguagem e de outras produções culturais desse grupo social. Na segunda categoria, houve mais 

abordagens das questões da inclusão em termos gerais, embora haja também estudos sobre a 

educação de grupos identificados por deficiências específicas, bem como sobre materiais e métodos 

de ensino para tais grupos. Esses trabalhos se distinguem daqueles classificados no grupo 3, por 

politizarem a discussão técnica que desenvolvem a partir da defesa do direito à educação, por parte 

dos estudantes com deficiência.  

É ainda digno de nota que uma polarização bastante conhecida no campo educacional não 

pareceu interessar à pesquisa acadêmica apresentada nos últimos anos nas reuniões da ANPEd: 

entre os 153 textos discutidos, apenas 3 mencionaram o embate educação especial X educação 

inclusiva, em posição crítica a esta última, todos dialogando com Maria Teresa Mantoan.  

Quanto à metodologia de pesquisa, os artigos revelaram a preferência pelos estudos de 

campo, maioria em todas as categorias de análise.  
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CONSIDERAÇÕES 

Avaliamos que nosso estudo trouxe boas e más notícias.  

Dada nossa abordagem teórico-metodológica, consideramos novidade alvissareira o fato de 

termos identificado que o quantitativo de textos que, de algum modo, dialogam com a perspectiva 

da diferença é bastante superior àqueles que não o fazem. O regozijo se justifica: com Burity (2006: 

42), lembramos que: 

o discurso da inclusão social tornou-se um insistente suplemento da retórica 

neoliberal, sob a forma de autocríticas de defensores desta (no Banco Mundial, no 

Fundo Monetário Internacional e em agências bi e multilaterais de desenvolvimento), 

da emergência da chamada terceira via e do retorno ou chegada de projetos socialistas 

ou de esquerda ao poder em vários países [...]. Digo suplemento, porque o discurso da 

inclusão veio a representar a sobrevivência da resistência ao neoliberalismo nas 

margens do discurso dominante, bem como o caráter inconcluso e contestado da 

hegemonia privatista, forçada a negociar sua legitimidade especialmente face à 

discrepância entre suas promessas e sua realizações em quase todo o mundo, ainda 

quando sua admissão por parte do discurso das grandes agências multilaterais possua 

também um sentido transformista (Gramsci): incorporação e neutralização do seu 

caráter anti status quo. 

Ou seja, como acontece aos significantes com alto valor político, o sentido da inclusão está 

em permanente disputa. Foi confortante verificar que, ao menos na pesquisa acadêmica, a 

significação conservadora – ou transformista, nas palavras de Burity e Gramsci – pareceu 

minoritária.   

Entre os que consideram os direitos da diferença, comemoramos ainda que estejam em 

maioria os que articulam os direitos da igualdade aos da diferença, e que não priorizem nem as lutas 

pelo reconhecimento, nem as lutas pela redistribuição, mas pareçam entender a relevância e 

indissociabilidade de ambas. Argumentamos que, desse modo, avançam não apenas os estudos 

sobre a escolarização de meninos e meninas com deficiência, como também o campo educacional 

como um todo, que se beneficia teoricamente da apropriação de construções da filosofia da 

diferença.   

A má notícia, contudo, veio das pesquisas de campo. Metodologia prevalente em todas as 

categorias de textos, revelou estatística, se não surpreendente, sem dúvida, alarmante: entre as 103 

pesquisas que foram a campo para investigar sobre as práticas de inclusão nas escolas da atualidade, 
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apenas uma trouxe constatações positivas
7
. Todas as demais denunciam dificuldades diversas no dia 

a dia da escola: falta acessibilidade, falta formação docente, faltam materiais didáticos adequados, 

falta atendimento especializado, faltam mediadores, faltam zeros à direita nos números que 

quantificam os salários (o que implica que muitas vezes falta tempo, disposição e humor para o 

profissional da educação), falta infraestrutura geral na escola, enquanto sobram alunos na sala de 

aula, preconceitos de toda sorte e pressão das políticas neotecnicistas contrária à diferença na sala 

de aula.  

Entre boas e más notícias, propomos uma finalização otimista para esta reflexão: se, de um 

lado, pode nos chocar a distância entre o lugar político dos nossos estudos e o que parece ser o dia a 

dia de muitos alunos com deficiência na escola, a lembrança da persistência das lutas pelo direito à 

diferença e pelos direitos dos atores sociais com deficiência, perceptível nos trabalhos pesquisados, 

em um mundo que já viveu a barbárie da intolerância fascista, é consoladora. Talvez não estejamos 

caminhando na velocidade ou do modo como gostaríamos, mas, concordando com o músico e poeta 

pernambucano Chico Science, um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar
8
.  
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