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Resumo Nesse trabalho, o relato de uma experiência pedagógica de inclusão cultural é utilizado para 

a reflexão sobre aspectos relacionados ao trabalho pedagógico inclusivo em que a interlocução 

estudante-com- deficiência/professor/outros-estudantes esteja impedida pela ausência de um código 

comum ou dificultada por alterações da fala/linguagem presentes na maior parte dos quadros de 

desenvolvimento atípico. Nessa experiência educacional, a três meses do ano letivo se terminar, dois 

irmãos chineses foram incluídos em uma turma do último ano da Educação Infantil de uma escola do 

sistema público de ensino em Brasília, DF. Naqueles primeiros momentos das crianças em nosso país, 

nem elas nem sua família falavam Português. A análise comparativa tem como objetivo identificar 

aspectos fundamentais da experiência que possam ser desdobrados como princípios para contextos 

educacionais inclusivos. Como suporte teórico para essa análise utilizou-se a Teoria da Subjetividade 

na perspectiva de González Rey (2002,2006,2011), desenvolvimento teórico contemporâneo 

decorrente da abordagem histórico-cultural de Vigotski, (1997, 2012). Quatro aspectos são 

ressaltados: a) a falta de uma linguagem comum não foi empecilho para a professora organizar 

atividades pedagógicas que propiciaram a inclusão dos irmãos como participantes efetivos nas 

atividades pedagógicas, nas relações com o grupo de alunos, e nas experiências afetivo-cognitivas; 

b) as ações pedagógicas não se limitaram à inclusão social das crianças, mas se orientaram para um 

efetivo processo de ensino desenvolvimental, que culminou com o aprendizado do Português escrito 

pelos estudantes chineses; c) a singularização da experiência para as duas crianças estrangeiras, via 

incorporação de aspectos da cultura chinesa como estratégias da ação docente, mas também para todo 

o grupo social, permitiu a organização de uma subjetividade social específica na experiência de 

ensino-aprendizado nesse grupo; d) a convivência pedagógica favoreceu, nos espaços relacionais e 

sociais, o desenvolvimento da condição de sujeito, onde docente, alunos estrangeiros e outros alunos 

foram capazes de tomar decisões, vivenciar emocionalidades, resolver conflitos e aprender 

intencionalmente. 
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