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RESUMO - O presente trabalho é resultado de uma observação feita numa 
escola estadual da cidade de Marília-SP, considerada referência no que diz 
respeito à educação inclusiva, e tem por objetivo analisar as relações entre 
alunos considerados “especiais” com os demais sujeitos presentes neste 
ambiente. Na escola observada, foi possível analisar que o processo de 
inclusão é entendido como um processo social, ou seja, as 
crianças/adolescentes com necessidades especiais são incluídas no ensino 
regular com a finalidade de terem acesso a uma escolarização mais próxima à 
normalidade. Assim, na teoria, a inclusão aparece como benefício aos 
deficientes, sem que seja trabalhada com os sujeitos envolvidos no ambiente 
escolar.Para que haja, de fato, uma escola inclusiva que garanta uma vida com 
“igualdade” e baseada em respeito e reconhecimento das diferenças, é 
necessário que hábitos e atitudes sejam mudados. É preciso agir com 
compromisso diante desse novo desafio que é colocado quando falamos de 
inclusão dos “diferentes” e nos colocarmos contra o sistema escolar que ainda 
vive nos moldes de séculos passados, ou seja, a velha escola precisa se tornar 
coerente com as necessidades hoje colocadas pela sociedade e seus agentes. 
Assim a sociologia, enquanto disciplina regular e reconhecida 
institucionalmente pode ser uma ferramenta utilizada para a desmistificação do 
aluno que precisa deixar a categoria de especial e passar a ser visto como um 
sujeito portador de subjetividade e diferenças como os demais considerados 
“normais”. 
Palavras-chave: ambiente escolar, inclusão e sociologia.  

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo a exposição da observação feita 

numa Escola Estadual da cidade de Marília-SP, localizada num bairro da região 

Noroeste. É um bairro arborizado, com praças, próximo a um shopping 

conhecido da cidade. Nos anos 70, concentrava casas populares que com o 

passar dos anos foram sendo modificadas e hoje poucas delas podem ser 

observadas no decorrer da Avenida Santo Antônio, Rua Pio XII e Avenida 

Mário Borghetti – principais ruas do bairro. Por ser um bairro próximo a um 

shopping, é de fácil acesso e a população que freqüenta a escola reside no 

bairro ou em outros próximos, de acordo com a Diretora Joana.1 

A escola utiliza nove salas de aula, biblioteca, uma quadra de esportes, 

pátio de recreio, cozinha para merenda dos alunos, secretaria, sala dos 

professores, sala da coordenação e direção, além de estacionamento para 

carros. A escola há pouco tempo, passou por um momento de transição e hoje 

atende alunos da 5ª série do segundo ciclo do ensino fundamental a 8ª série 

deste mesmo ciclo, ou seja, uma faixa etária que varia entre 10 anos e 14 anos 

no período diurno e vespertino.  

Durante o trabalho de campo deparei com situações diversas num 

universo amplo cercado de problemáticas e possível de observação. Fiz a 

escolha de me dedicar a analisar e observar as relações de alunos 

considerados normais com alunos portadores de alguma deficiência2, uma vez 

que a inclusão escolar aparece com maior importância no cenário brasileiro 

com o lançamento da Constituição Federal de 1988 que propõe avanços 

significativos quando falamos da inclusão dos deficientes físicos e/ou 

intelectuais. Podemos dizer que somente essa lei que garante o acesso e a 

permanência seria suficiente, mas em 1996 temos uma lei exclusiva para a 

educação no país, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB de 

1996) que coloca como dever do Estado fornecer o acesso de todos3, 

preferencialmente nas escolas públicas.  

                                                 
1
Os nomes dos sujeitos envolvidos na observação foram modificados para preservar suas identidades. 

2
 Foram encontrados alunos com síndrome de down, deficiência visual e auditiva, regularmente 

matriculados no Segundo Ciclo do Ensino Fundamental (5ª a 8ª série).  
3
 Todos, aqui, são considerados aqueles portadores ou não de deficiência. 



Durante o período que estive na escola, tive conversas informais com 

inspetores, intérprete, diretora e em especial, com alunos que contribuíram 

para a construção do presente trabalho. Foi pensada a elaboração de 

questionários, mas para não inibir ou direcionar a pesquisa, preferi não aplicá-

los no momento por achar que através de conversas informais pudesse 

construir uma relação de iguais e de troca com os sujeitos, ao invés de criar 

uma hierarquia ou uma diferenciação explícita entre eu, pesquisadora e os 

agentes envolvidos.   

 

2. UM BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

 

 Desde o século XVI, médicos e até mesmo pedagogos começaram a se 

interessar por aqueles ditos “diferentes”, ou melhor, por aqueles sujeitos que 

até então eram considerados “ineducáveis”. Numa época em que os que não 

estavam aptos a viverem em sociedade eram esquecidos em instituições como 

asilos ou manicômios por apresentarem comportamentos desviantes. Foi um 

período de segregação em que as justificativas giravam em torno da idéia de 

que a pessoa vista como diferente ficaria protegida num ambiente separado, 

sem esquecer que assim, elas não seriam vistas e ficariam “fora” da sociedade 

dos ditos normais. 

 Podemos dizer que a partir deste momento o acesso a escolarização 

para os deficientes foi, de maneira lenta, sendo pensada e colocada em 

discussão. De qualquer maneira, somente no século XX que escolas 

especializadas no ensino de deficientes ou escolas regulares com salas 

especiais foram criadas. Após as duas grandes guerras mundiais, com o 

surgimento de uma parcela da população mutilada por conta de conflitos, que a 

educação especial tomou força e ganhou certo espaço nas discussões quanto 

à educação. E, assim, a educação especial (hoje, chamada de “inclusiva”) foi 

tomando espaço num cenário onde temos escolas especializadas (ou salas 

especiais em escolas regulares) e regulares.4 

 No Brasil, temos a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) e as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996) que colocam a 

                                                 
4
 Ainda temos uma segregação, embora menos explícita.  



educação como direito de todos e, em especial, que as pessoas portadoras de 

necessidades especiais tenham atendimento “preferencialmente na rede 

regular de ensino”. Mesmo diante dessas leis, ainda não temos que o acesso 

dos deficientes a escolas regulares seja obrigatório. Documentos como a 

Declaração Mundial da Educação para Todos de 1990, e a Declaração de 

Salamanca5, de 1994, são marcos no movimento de inclusão.   

 Em 1999, temos a criação da Coordenadoria Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência através do Decreto 3.298 que também 

define a educação especial como ensino complementar. Somente a partir de 

2001, a recusa de matricular crianças ou adolescentes com deficiência passa 

ser considerado crime e neste mesmo ano, o Brasil promulga a Convenção de 

Guatemala6. Em 2002, uma resolução define que as universidades devem 

formar professores com o intuito de atender e conhecer mais esse “novo” 

público, ou seja, os alunos com necessidades especiais. No decorrer deste 

mesmo ano a Libras foi reconhecida legalmente como língua brasileira de 

sinais de comunicação e expressão. Já, em 2003, o Ministério da Educação 

(MEC) cria o Programa de Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, que visa 

formar professores para atuar na educação chamada Inclusiva.  

 No período de 2004 a 2008, medidas que reforçaram o acesso das 

pessoas com deficientes foram tomadas, como por exemplo, em 2006 a 

Organização das Nações Unidas (ONU) estabelece que as pessoas com 

deficiência tenham acesso ao ensino inclusivo. Finalmente, em 2008, a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva define 

que todos devem estudar em escola comum. Essa definição nos leva a pensar 

que cada vez mais as escolas precisam estar preparadas tanto no que diz 

respeito ao espaço físico quanto no que diz respeito ao ensino de fato, para 

receber esses alunos considerados de maneira errônea, a meu ver, como 

especiais. 

 Considerar pessoas como especiais e ter que estabelecer leis para 

incluí-las num determinado tipo de ensino já é uma maneira de discriminação, 

                                                 
5
 Considerada um dos mais importantes documentos que visa à inclusão social em conjunto com a 

Convenção sobre os Direitos da Criança (1988) e da Declaração Mundial sobre Educação para Todos 
6
 A Convenção de Guatemala, de 28 de maio de 1999, prevê a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra pessoas com deficiência. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conven%C3%A7%C3%A3o_sobre_os_Direitos_da_Crian%C3%A7a&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Declara%C3%A7%C3%A3o_Mundial_sobre_Educa%C3%A7%C3%A3o_para_Todos&action=edit&redlink=1


pois não reconhecemos que cada sujeito, deficiente7 ou não, é portador de 

uma singularidade e subjetividade. O termo “inclusão” já trás a idéia de 

exclusão, pois para incluirmos alguém, isso quer dizer que em algum momento 

ele já foi excluído, assim a inclusão está inserida na dialética inclusão/exclusão. 

 

3. A ESCOLA INCLUSIVA:UMA ESCOLA PARA TODOS? 

 

Quando falamos de Educação Inclusiva, estamos falando de um processo 

recente de inclusão dos portadores de necessidades especiais ou até mesmo 

daqueles com dificuldades ou distúrbios em relação à aprendizagem escolar. 

Na escola observada, foi possível analisar que o processo de inclusão é 

entendido como um processo social, ou seja, as crianças/adolescentes com 

necessidades especiais são incluídas no ensino regular com a finalidade de 

terem acesso a uma escolarização mais próxima à normalidade. Assim, na 

teoria, a inclusão aparece como benefício aos deficientes. 

Durante uma prova de História numa sala de 6ª série, pude acompanhar 

mais de perto o trabalho da intérprete8 dentro da sala de aula. Antes deste 

contato, pensava que o seu trabalho era o de “traduzir” o que estava sendo dito 

pelo professor aos alunos com deficiência auditiva, mas confesso que fiquei 

assustada com o que vi. Pensava que o “papel” do intérprete era o de tornar 

cada vez mais possível a comunicação entre professor/aluno e/ou aluno/aluno, 

temporariamente ou permanentemente, para que assim, os objetivos da 

educação fossem alcançados e as diferenças entre a aprendizagem dos 

“normais” e dos deficientes cessassem ou diminuíssem no que diz respeito ao 

tempo. 

Quando o intérprete é inserido dentro de uma sala de aula inclusiva, a 

possibilidade de um aluno surdo receber informações escolares em língua de 

sinais a partir de um profissional especializado só tende a aumentar. No 

                                                 

7
 “Deficiência" significa uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, 

que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada 

pelo ambiente econômico e social, de acordo com o site isocial.com.br. 

 
8
 (...) o intérprete de língua de sinais, o qual foi incorporado há vários anos no espaço educacional em 

vários países. (Cokely, 2002). 



entanto, o que pude ver durante uma prova de História foi que a maioria dos 

alunos com deficiência auditiva não sabiam como se portar diante daquele 

momento, ou melhor, não sabiam o que estava sendo pedido na prova, pois 

não a interpretavam. A partir daí, comecei a observar com mais atenção a 

dinâmica de uma prova dentro de uma sala de aula inclusiva. Enquanto os 

demais alunos respondiam as questões pedidas pelo professor, ora olhando 

nos respectivos cadernos, ora perguntando aos seus colegas, os deficientes 

auditivos estavam estagnados e não escreviam se quer uma palavra. Foi então 

que a intérprete presente na sala de aula me perguntou as respostas das 

perguntas, pois pressupunha que como eu vinha de uma universidade e de um 

curso na área das humanidades, saberia respondê-las corretamente. Tentei 

explicar o que eu lembrava e sabia e enquanto eu falava, ela escrevia num 

pedaço de papel arrancado de seu caderno. Quando eu terminei de falar e ela 

de escrever, esse papel foi repassado aos alunos com deficiência auditiva, ou 

seja, eles copiaram o que eu havia dito. Diante dessa situação eu perguntei a 

ela se os presentes alunos especiais eram alfabetizados (volto a lembrar que 

eu estava numa sala de 6ª série do segundo ciclo do ensino fundamental) e ela 

me respondeu que eles mal sabiam ler e escrever, ou seja, eram analfabetos 

funcionais9.  

Com a progressão continuada10, penso que tanto os alunos “normais” 

quanto os alunos portadores de deficiência só tendem a perder no que diz 

respeito ao ensino escolar. É importante ressaltar que o objetivo da progressão 

continuada é diminuir com a evasão escolar, causada pela obrigatoriedade do 

aluno cursar novamente todas as disciplinas referentes à série que não foi 

aprovado por não ter obtido um bom resultado. Mas, se um aluno deficiente 

auditivo, chega numa 6ª série sem saber interpretar, quando ele conseguirá 

fazê-lo? É uma questão que precisa ser repensada numa totalidade, ou seja, 

considerando alunos especiais e “normais”.  

 Em outro momento, acompanhei uma aula de Geografia numa 5ª série, 

onde a professora da respectiva disciplina pediu que eu ajudasse os alunos 

com a tarefa proposta nas apostilas que o Governo do Estado oferece aos 

                                                 
9
 Analfabetos funcionais são aqueles que mesmo decodificando minimamente as letras e números, não 

conseguem interpretar o que estão lendo. 
10

 É um sistema de não repetência de alunos regularmente matriculados nas escolas da rede estadual do 

Estado de São Paulo, criada em 1997, no governo Mário Covas.  



alunos e aos professores. Aproximei-me de um grupo de meninas que estavam 

curiosas para saber coisas sobre a minha ida na escola e o porquê de eu estar 

ali naquela sala de aula. Depois que respondi as perguntas, como por exemplo, 

se eu era casada, se tinha filhos, o que eu estava fazendo lá e se eu era 

psicóloga, começamos a ler em conjunto um texto. Pude perceber que a 

maioria delas liam relativamente bem, mas quando chegou o momento de 

responderem as questões propostas, não sabiam o que fazer. Uma delas me 

disse que gostava de ler, mas muitas vezes não entendia o que estava lendo. A 

partir disso, coloco que a questão da interpretação de um texto, por exemplo, 

não atinge somente alunos especiais, mas é um problema que deve ser 

pensado no âmbito escolar. 

Diante desses exemplos, podemos perceber que problemas referentes ao 

ensino escolar que atingem os alunos recentemente incluídos, não é estranho 

a aqueles alunos considerados normais.  

Em 1994, com a Declaração de Salamanca que reconheceu a necessidade 

do ensino regular chegar a todas as crianças, jovens e até mesmo adultos com 

alguma deficiência fez com que os países dessem um grande passo no que diz 

respeito a inclusão educacional, principalmente no Brasil. Escolas precisam se 

adequar a esse novo quadro, uma vez que as diferenças humanas são naturais 

e a aprendizagem precisa ser adaptada a cada criança e, a partir daí, essa 

declaração proclama que todas as crianças têm direito a educação e deve-se 

dar a elas a oportunidade de obter e manter um nível considerável de 

conhecimentos; as escolas devem representar um meio eficaz para combater a 

discriminação construindo uma sociedade integradora.  

Como o ambiente escolar pode construir uma sociedade integradora se 

dentro dela encontramos diversos tipos de discriminação, em especial aquela 

ligada aos portadores de alguma deficiência?  

Durante um intervalo de aula presenciei um aluno considerado “bom” e 

“interessado” pelos professores dizendo: “(...) esses surdos da sala só 

atrapalham a aula porque a professora que cuida deles fala muito.” (Aluno). 

Com essa fala, pude perceber que os alunos especiais “incomodam” ou até 

mesmo a postura adotada pela intérprete é vista como “ruim”, ou seja, o 

andamento da aula poderia ser melhor se os “diferentes” não estivessem ali. 

Que inclusão é esta que não possibilita a compreensão dos alunos que cada 



um de nós, com deficiência ou não, somos portadores de subjetividades e 

temos o nosso tempo específico de aprendizagem? Será que as medidas 

propostas na Declaração de Salamanca realmente são colocas em prática?  

Em uma sala de 6ª série que tinha uma aluna com síndrome de down11, 

ouvi de um professor de História: 

 

(...) essa menina parece uma tartaruga. Toda vez que eu chego 
perto dela, ela não me olha e se encolhe toda na cadeira. Eu 
não sei se ela sabe ler ou escrever. Quando eu me formei, não 
tinham essas coisas na escola. Ainda bem que ela fica 
quietinha e não atrapalha os outros. 

 

Já citei anteriormente que a inclusão é um processo novo na educação 

brasileira e que muito recentemente os professores começaram a ter acesso 

quanto a forma de atuação na disseminação da Educação Inclusiva e a fala 

acima pode ser usada como um exemplo para dizer que os professores 

formados anteriores a década de 90, muitas vezes não estão preparados para 

lidar com essa nova parcela de alunos dentro das escolas. Talvez uma medida 

a ser adotada fosse fazer com que todos os profissionais da área da educação 

tivessem acesso a uma formação complementar, pois talvez, com professores 

mais bem informados e preparados para conviver com essa nova situação, os 

alunos “normais” também possam saber conviver com as diferenças não só 

dos deficientes.  

Dentro da escola observada, pude acompanhar muito pouco a atuação das 

salas de recursos, em que alunos especiais a freqüentam durante dois ou três 

dias da semana no período inverso em que assistem as aula nas salas 

regulares. O objetivo dessas salas é de acompanhar e oferecer reforço para 

que alunos com dificuldades de aprendizado possam obter um desempenho 

melhor. É nelas que temos a presença de profissionais especializados, mas 

mesmo assim, acredito que precisa haver uma maior acessibilidade de todos 

os professores no que diz respeito à educação inclusiva.  

Ensinar conteúdos das disciplinas passa a ser tarefa dos professores das 

salas regulares e o profissional da Educação Especial atua na sala de recursos 

para dar apoio através de recursos que facilitem a aprendizagem. De acordo 

                                                 
11

 Síndrome de down: alteração genética caracterizada pela presença de um cromossomo 21 a mais no 

indivíduo. A causa dessa alteração ainda é desconhecida. 



com uma professora dessa sala de recursos com quem tive pouco contato, é 

ela a responsável por certificar que os recursos utilizados estão sendo usados 

corretamente e informar a escola sobre os materiais a serem adquiridos. Esse 

educador, no início, não precisa saber tudo sobre todas as deficiências, pois no 

decorrer de seu trabalho vai se atualizando e aprendendo conforme suas 

necessidades e os casos. Além disso, esse educador pode atuar de longe, nas 

palavras da educadora com quem conversei, observando se o material está 

sendo bem utilizado e até mesmo estender os recursos para os demais alunos, 

ensinando a língua brasileira de sinais (Libras), por exemplo. Fazer com que 

toda a turma participe do desenvolvimento do aluno especial é de extrema 

importância para ambos, ou melhor, fazer com que os “normais” tenham 

vivências sobre o amigo de classe. 

O professor precisa ver a inclusão com bons olhos, para que assim, possa 

fazer com que toda uma classe aceite a diferença com naturalidade. Para isso, 

é preciso de incentivo e estudo que muitas vezes o próprio Estado pode 

oferecer. Sem deixar de lado que a vivência é de extrema importância para 

esse educador, pois esses profissionais estão acostumados a trabalharem com 

uma homogeneidade e nunca com a diversidade.  

 

4. INCLUSÃO: UM DESAFIO?  

 

 Para pensarmos a Educação Especial, é preciso, primeiro pensar qual o 

sentido que damos a educação e também é necessário que haja uma mudança 

de paradigma no que diz respeito ao sistema da educação que, hoje, prioriza 

as disciplinas e resultados quantitativos e deixa de lado a aprendizagem e 

acaba favorecendo uma pequena parte dos alunos.  

Quando falamos de uma sociedade inclusiva (e, nela também está inserida 

a educação especial) estamos dizendo que ela reconhece a diversidade e, 

conseqüentemente, seus sujeitos. De acordo com os Direitos Humanos, é 

necessário garantir e cultivar o acesso de todos sem dar maior importância as 

suas necessidades especiais, ou seja, as peculiaridades de cada indivíduo se 

tornam algo inerente a cada um, quando falamos de diversidade e 

reconhecemos que os sujeitos são múltiplos e diversos. 



 Mesmo com tantas medidas legislativas que garantem o acesso ao 

ensino regular, pessoas portadoras de deficiência ainda estão inseridas em 

ambientes segregados, embora isso esteja diminuindo.  

  Na inclusão, diferentemente da integração, o social (e nesse contexto, 

entendemos social como ambiente escolar) precisa estar preparado para 

modificar-se e assim, receber o aluno especial. Mudanças estas, que não serão 

feitas de imediato, mas sim de maneira gradual onde todos (alunos, 

professores, funcionários, família, etc.) participem para que os excluídos 

deixem esta categoria.  

 Bader Sawaia entende por exclusão: “É processo sócio-histórico, que se 

configura pelos recalcamentos em todas as esferas da vida social, mas é vivido 

com necessidade do eu, como sentimentos, significados e ações” (SAWAIA, 

1999). 

A partir dessa idéia, a exclusão não é abordada como algo subjetivo ou 

objetivo, individual ou coletivo e nem como racional ou emocional, mas como 

um processo histórico em que pode ser entendida como descompromisso 

político com o outro.  

A exclusão é um processo que deve ser visto como complexo e múltiplo, 

além de ser dialético, pois só existe em relação à inclusão. É um processo que 

envolve o sujeito classificado como diferente e os outros que interagem com 

ele dentro de uma determinada esfera, ou melhor, sociedade.  

Ao pensarmos Educação Inclusiva no contexto dos portadores de 

deficiência, também é possível refletirmos sobre as demais “inclusões”. Ou 

seja, é preciso que atentemos para que não somente essa parcela da 

população sofre com a exclusão, mas também, dentro do ambiente 

educacional, outros sujeitos são excluídos, como por exemplo, o negro, a 

menina que tem o cabelo mais cacheado, o “gordinho” e até esmo aqueles que 

não possuem determinado produto ditado pela moda.  

       A dialética inclusão/exclusão precisa ser vista e encarada de uma maneira 

mais ampla, uma vez que não atinge somente o portador de deficiência. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 



       Após a observação da escola citada no início do presente trabalho, me 

concentrei a analisar a questão da Educação Inclusiva e como ela está sendo 

“aplicada” ou vivida pelos diversos sujeitos que compõe a dinâmica do espaço 

escolar. Pude perceber que a “inclusão” ainda está em construção, uma vez 

que é um processo relativamente novo nas escolas públicas do nosso país.  

       Para que haja, de fato, uma escola inclusiva que garanta uma vida com 

“igualdade” e baseada em respeito e reconhecimento das diferenças, é 

necessário que hábitos e atitudes sejam mudados. É preciso agir com 

compromisso diante desse novo desafio que é colocado quando falamos de 

inclusão dos “diferentes” e nos colocarmos contra o sistema escolar que ainda 

vive nos moldes de séculos passados, ou seja, a velha escola precisa se tornar 

coerente com as necessidades hoje colocadas pela sociedade e seus agentes. 

Visto que a disciplina de Sociologia tornou-se obrigatória no Ensino Médio, 

é possível pensarmos em atividades que pudessem trabalhar com a questão 

da diversidade e suscitasse num debate amplo. 

Fazer com que alunos, coordenadores, diretores, professores e demais 

funcionários saibam trabalhar com a diferença para que cada vez menos o 

excluído continue nessa categoria.  

       Existe também a necessidade de se educar o educador, como vimos em 

Marx, uma vez que é preciso ver com novos olhos a questão da educação, 

além dessas mudanças terem de começar do micro ambiente escolar para que 

possa atingir o macro, o ambiente de uma sociedade por inteiro. A tarefa 

educacional deve ser vista como a transformação do social que possa 

possibilitar a emancipação dos sujeitos, e conseqüentemente, fornecer 

ferramentas para uma possível mudança.  

       Devemos pensar em transformação. Cada um de nós difere-se do outro, 

isso é inquestionável, mas essas diferenças, ora mais visíveis ora não, não 

podem justificar a desigualdade ou exclusão. É preciso considerar que o 

contrário de igualdade não é a diferença, mas sim a desigualdade que provoca 

as chamadas exclusões de determinadas pessoas e é a partir do fim das 

desigualdades que se tornará viável formar uma realidade social igualitária e 

não excludente. A diversidade faz parte da condição humana e para construir 

uma sociedade baseada em respeito e na alteridade, é preciso considerá-la.  
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