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RESUMO 

 Apresenta-se como finalidade neste artigo uma reflexão acentuada sobre a proposta da 

educação inclusiva, detendo um olhar a aceitação a diversidade dos sujeitos, especialmente com 

necessidades educacionais especiais, diante desta questão apresenta-se nova questão: como lidar 

com a diferença; como propor iniciativas inovadoras que propiciem uma educação para todos 

sem distinção. Acreditar na diversidade como uma aceitação ao desenvolvimento de uma prática 

diferenciada, pautada por competências para inserir os alunos com deficiências no ensino 

regular, não por ser um direito constitucional, mas pelo dever de assumir seu papel como 

profissional da educação que exerce sua função com compromisso e responsabilidades. 

Portanto, nesse trabalho embasado em teóricos como Vygotsky, Fontana e outos, discute-se 

paradigmas conceituais, e caminhos da inclusão, mas que até o momento atual é tão difícil 

colocá-los em prática, por ainda existir uma política descontextualizada na esfera educacional, 

voltada a questão cultural de uma prática ultrapassada transmissora de conhecimentos prontos e 

acabados, que diante de tantas “lutas” persiste imutável. Para tanto, a educação inclusiva desses 

sujeitos é ponderada como uma prática de normalização e de controle social, em que as 

diferenças são disfarçadas e obscurecidas por um conjunto de acepções que entendem as 

políticas de diferenças culturais como pluralidades e diversidades. Nessa perspectiva, como 

resultados, pudemos compreender a diversidade humana como um desafio que se apresenta nas 

relações interpessoais de inclusão social e educacional, que ancorados em oposições como 

normalidades e anormalidades privam os sujeitos de participarem de um ensino comum e uma 

educação para todos.  

PALAVRAS-CHAVES: Sujeitos, Diferença, Inclusão, Diversidade.      
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ABSTRACT 

Presents itself as a strong purpose in this reflection on the proposal of inclusive education, 

owning a glance the acceptance of the diversity of subjects, especially those with special 

educational needs, on this issue presents new question: how to deal with difference; to 

propose innovative initiatives that foster education for all without distinction. Believe in 

diversity as an acceptance to the development of a differentiated practice, guided by 

competencies to enter students with disabilities in regular education, not because it is a 

constitutional right, but the duty to assume their role as a professional education that exerts 

its function with commitment and responsibilities. Therefore, this grounded in theoretical as 

Vygotsky, Fontana and outos work, discusses conceptual paradigms and ways of inclusion, but 

until today it is so difficult to put them into practice, for there is still a decontextualized policy 

in the educational sphere, facing the issue of an outdated cultural practice of transmitting 

knowledge ready and finished, that with so many "fights" remains unchanged. For both, the 

inclusive education of these subjects is considered as a practical standardization and social 

control, in which the differences are disguised and obscured by a set of meanings that 

understand the politics of cultural differences and plurality and diversity. From this 

perspective, as a result, we understand human diversity as a challenge that presents itself in 

interpersonal relations of social and educational inclusion, which anchored in opposition to 

normality and abnormality deprive individuals of participating in a common education and 

education for all.  

KEYWORDS: Guys, Difference, Inclusion, Diversity. 

 

INTRODUÇÃO   

O presente artigo versa reflexões a respeito da diversidade humana, de como 

lidar com diferença, quanto a inclusão social. Expressa a questão do sujeito considerado 

“normal” versus o sujeito com “necessidades educacionais especiais”. Conceitos 

cultuados sob uma cultura de exclusão, moldados há décadas como possíveis, mas que 

continuam passíveis aos nossos olhares. Discute-se a questão rever conceitos, 

paradigmas sociais e educacionais que estabeleçam opiniões e conceitos a respeito do 

desvendar dessa política persistente e descontextualizada que tarda a se reorganizar na 

busca de propostas verdadeiras que conduzam as “diferenças” como “normal”, 

centrando olhares para uma pedagogia diferenciada, que oportunize ao educador um 

aprendizado contínuo e formador de uma prática profissionais voltadas as questões 

inclusivas. Sendo assim, esse trabalho pretende identificar fatores que implicam no 

processo de uma educação inclusiva moldada nos padrões inovadores de transformações 

e princípios críticos de uma formação que permita exercer sua função como educador, 
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oportunizando ao educando uma educação adequada, sem sonhos utópicos com uma 

realidade centrada em saber lidar com o diferente. 

Discutiremos respaldando teóricos que assim como nós sonharam com esta 

realidade que estamos vivenciando na conjuntura atual, que busca uma abordagem 

progressiva, no sentido de nortear, retraçar trajetórias para lidar com um ensino que 

reconheça as especificidades individuais, as capacidades dos sujeitos “normais” ou 

“diferentes” que para nós ser “diferente é normal”, e que parafraseando Pacheco 

“deficientes são as práticas escolares”. Entretanto, contempla a discussão das 

competências necessárias para ensinar com mais responsabilidades, diferenciando o 

ensino e assim, encontrar caminhos para uma nova inclusão. O convívio com a 

diferença é uma subjetividade humana que se constrói sem medos, sem receios, sem 

exclusões, construído na vivência coletiva, na igualdade de oportunidades, na aceitação 

ao outro, na alteridade e enfim na valorização as diferenças.    

 

 DIVERSIDADE: OS SEGREDOS DA INCLUSÃO 

  Este artigo aborda a questão da diversidade, como foco, sensibiliza olhares e 

conhecimentos as diferenças, pelo fato dos seres humanos serem considerados únicos, e 

serem diferentes na cultura, no gênero ou nas chamadas necessidades especiais que 

determinam tal unicidade. Entretanto lidar com a diversidade, apesar de fazer parte do 

nosso cotidiano, e ser bastante discutida nos parâmetros atuais, considerados normais, 

essa realidade está muito distante de ser concretizada; mesmo que países, num esforço 

comum, comunguem os mesmos propósitos, mesmo que as leis rezem a mesma 

constituinte, mesmo que profissionais assumam suas funções e papeis, mesmo que 

autores defendam as mesmas concepções e propósitos, os nossos olhares enxergam  que 

os segredos da inclusão estão muito aquém de serem descobertos ou redescobertos. 

Porque precisa-se estabelecer o fortalecimento a esses vínculos, a essas comunicações 

como possíveis. 

 Segredos estes, de uma prática social e educacional ainda crivados sobre a 

mesma questão interrogativa que exclui o “diferente” disfarçados por não saber ou 

melhor por não entender, compreender e lidar com a diversidade, e ainda retirando a 

culpa de si próprio como profissional da educação por resistir uma pedagogia 
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diferenciada que dê direito a todos sem distinção, racial, social, étnica e outras, a uma 

educação inclusiva. Princípios inquestionáveis que culpam o sistema, a família, as 

teorias da ciência da educação, mas que jamais assumem e defendem esse direito 

constitucional. O segredo não é excluir o diferente, é ter consciência da aceitação do 

acolher porque todos tem direito de aprender e dependendo do grau de deficiência, e de 

acordo com a teoria vygotskyana, poderá conseguir atingir uma aprendizagem 

significativa perante os sujeitos considerados “normais”. E de acordo com (Fontana, 

1997, p. 64): 

 

Segundo sua análise, o aprendizado (a atividade interpessoal)                        

precede e impulsiona o desenvolvimento, criando zona de desenvolvimento 

proximal, ou seja, processo de elaboração compartilhada. 

 

Nessa concepção, Vygotsky com seu legado, defendia esse processo de 

proximidade de aprendizagem humana, compreende-se que estava com os olhos 

voltados para uma pedagogia da inclusão, visto que dependendo da intensidade da 

deficiência, o sujeito compreenderá mesmo que gradativamente, o processo de ensino-

aprendizagem. Acreditamos nessa hipótese vygotskyana, pois parafraseando, o grande 

mestre já dizia que a aprendizagem acontece com o meio, e se assim acreditarmos, 

veremos que o sujeito com necessidades educacionais especiais progride, na 

convivência com o outro, na alteridade, no convívio social e educacional, pois: 

 

Observar a atividade compartilhada da criança possibilita olhar para o futuro o 

seu futuro, pois “o que é o desenvolvimento proximal hoje será o nível de 

desenvolvimento real amanhã, _ou seja, aquilo que a criança é capaz de fazer 

com assistência hoje ela será capaz fazer sozinha amanhã. (FONTANA, 1997, 

p. 64). 

          

 Assim sendo, estudos teóricos comprovam a existência de estratégias específicas 

que conduzem o ensino e comprovam através de práticas metodológicas a alteridades, a 

atividade intersubjetiva entre os sujeitos provocam desenvolvimento intelectual e 

mostram que somos iguais apesar da diferença sócio cultural e educacional. E que o 

desenvolvimento possibilita a participação tanto da criança como do adulto, no processo 

de aprendizagem humana, portanto a mediação entre os sujeitos, de suma importância 
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na atividade simbólica entre todos os envolvidos no processo, sem nenhuma exclusão. 

Enfim para que se concretize essa educação inclusiva, está claro, a indispensável 

alteração no modo de como muitas escolas estão organizadas e na aceitação a um saber-

fazer pedagógico que possa lidar com o diferente e buscar alternativas para diferenciar o 

ensino.  

 

PEDAGOGIA RENOVADA: COMPETENCIA RESPEITO CONSTITUCIONAL 

Vivemos num país que diariamente se discutem as diferenças, a educação 

inclusiva, mas que, no setor educacional, esquecem de analisar a aceitação a um 

pedagogia renovada, que muitas vezes, se apavoram ao receber o “diferente”, 

precisamos entender e agir de forma positiva sobre estas dificuldades, sobre estas 

inquietações que fazem parte do nosso cotidiano e de muitos educadores, já dizia Piaget 

que a aprendizagem é um processo intelectual, e aqui vemos cada um com suas 

especificidades, mas também com seus direitos de assimilação. Portanto, a aceitação,  

talvez seja o primeiro passo, para de que antemão, não se exclua de muitos o direito de 

aprender, precisamos avançar o entendimento como educador e aceitar o 

desenvolvimento de uma pedagogia diferenciada que oportunize o educando, seja ele, 

com ou sem necessidades educacionais especiais, mas planejar estratégias de aceitação 

ao diferente, é chegado o momento, a hora, da inclusão, não se pode mais omitir, 

disfarçar o direito de aprender a todos, sem distinção, compreender contextos, 

paradigmas e conceitos, e talvez, impunidade ou omissão que há anos, séculos até, tira o 

direito do aprendente a um convívio social, pois todos temos competências, e estamos 

privando o outro de aprender. 

 Acompanhar a “diferença é normal”, desde que esse mestre tenha formação 

adequada para subsidiar sua prática ao rítimo do alunado e termos uma escola inclusiva 

que garanta a qualidades do ensino, reconhecendo e respeitando a diversidade, assim 

sendo, teremos uma qualidade pedagógica. Pois estamos assim como (Castro e 

Carvalho, 2002, p. 43):  

A busca de uma escola que prioritariamente desenvolva competências básicas apóia-se 

na suposição de um nesse final de século o futuro do jovem é sempre um projeto em 

aberto e que provavelmente ele viverá períodos de aprendizagem intercalados á 

experiência profissional.  

 Ou reafirma (Perrenoud, 1999, p. 82):  
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A “revolução das competências” só acontecerá se, durante sua formação profissional, os 

futuros docentes experimentarem-na pessoalmente. A formação contínua está 

desenvolvendo-se. Está indo em direção de um desenvolvimento de competências 

orientado para a profissionalização. 

     Sabedores de uma política educacional descontextualizada há décadas, somos 

testemunhas do cenário utópico que dá, mas ao mesmo tempo nega o direito ao cidadão 

“diferente” ou porque não dizer como Pacheco (2007); “Deficientes são as práticas 

escolares que baseiam no pressuposto de que somos todos iguais”. Quantas vezes já 

ouvimos ou debatemos que alunos com necessidades educacionais especiais devem ter 

acesso à escola regular; mas que determinados educadores insistem, no discurso do 

despreparo profissional, por se acharem incapazes ao deparar-se com este ser tido como 

“diferente”, precisamos adquirir estratégias para recebê-los e trabalhar uma pedagogia 

centrada para atender suas necessidades e especificidades desses alunos. Já não é mais 

novidade o direito a educação regular, são princípios constitucionais não excluir 

nenhum aluno, no art. 208, V da Constituição Brasileira de 1988 fomenta a atenção 

voltada a capacidade de cada um. E esse despreparo do professor é pura utopia, pois o 

direito de ser “diferente” é questão por demais debatida, precisamos crescer, 

reestruturar, reorganizar nossa prática, o esforço é conjunto, é condição atual, porque se 

nos fecharmos, estamos retirando esse direito do cidadão de aprender a conviver junto. 

CONCIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Concluímos nosso artigo na certeza de uma discussão que aponta como resultado   

esclarecimentos sobre como buscar estratégias para lidar com a diferença, e o que 

poderemos fazer para melhorar nossa prática, diante dos direitos dados aos sujeitos com 

necessidades educacionais especiais que assim como os sujeitos considerados normais 

têm seus papeis perante a sociedade atual. 

 Outrossim, entendemos as inquietudes em argumentar sobre os velhos discursos, 

debatidos por demais, nas políticas educacionais que passíveis necessitam de 

transformações a partir do nosso saber-fazer pedagógico, sem receios, sem preconceitos, 

pois já tardam em domínio escolar, busca-se uma postura crítico-progressista que se 

volte a olhares a uma pedagogia da inclusão. Reconhecemos o quanto precisamos 

adquirir as competências necessárias para ensinar e incluir os excluídos do processo, 

essa questão de construção social, de interação e integração sócio educacional e cultural. 
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 Portanto, assumir essa responsabilidade de uma educação inclusiva numa 

conjuntura que exige de nós um maior comprometimento é legitimar nossa 

profissionalização, é assumir nossa função como educador consciente de seus deveres e 

papeis, como cidadão ativo e participante, que oportuniza ao outro sujeito o direito de 

ser “diferente”. Pois o discurso em voga, continua atual, para que ações possam serem 

realizadas com o intuito de transformar as práticas pedagógicas, antes transmissoras, em 

práticas crítico-renovadas, que visam um ensino sob olhares a aceitação as diferenças, 

ações para mudar o discurso da existência de uma política descontextualizada pelas 

constantes lutas por um direito constitucional ao cidadão de ser incluído na sociedade 

como atuante e participativo; entretanto vemos a inclusão como parte dessa contestação 

que implica na mudança do paradigma social e educacional. 
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