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Resumo Em quaisquer perspectivas das Ciências Sociais, os conceitos de inclusão e reconhecimento 

se referem às conflitualidades sociais presentes no cotidiano de sociedades nas quais se busca 

estabelecer a diversidade de modos de vida e visões de mundo, derivadas das possibilidades de 

escolhas ou de condições individuais, e diversidades decorrentes de vinculações étnicas contrastantes. 

As teorias também localizam a existência dos problemas de inclusão e reconhecimento no interior 

das chamadas sociedades multiculturais, que são aquelas constituídas por meio das migrações e de 

outros fatores decorrentes das conseqüências da intensificação do processo de globalização, 

característicos das últimas décadas do século XX, presentes na Europa, nos Estados Unidos e no 

Canadá. Mas as teorias não tratam das demais formas de sociedades multiculturais e seus problemas, 

sobretudo daquelas sociedades constituídas em decorrência do processo de colonização no século 

XVI, e que abrigam em seu interior contrastes étnicos muito mais intensos do que os causados pelas 

migrações no século XX. Notadamente, a sociedade multicultural brasileira é composta por povos 

imigrantes de várias origens, mas a heterogeneidade nela presente de fato deve ser atribuída à 

existência de 800 mil descendentes de povos nativos, agrupados em cerca de 200 nações, que falam 

180 idiomas diferentes. Tendo isto em vista, o presente estudo visou inserir as teorias sobre a inclusão 

e reconhecimento no contexto da variedade étnica existente no Brasil, enfocando as formas pelas 

quais as atuais políticas educacionais consideram a diversidade e o reconhecimento para elaborar e 

executar ações de inclusão. Para atingir este objetivo, foi composto um modelo teórico baseado na 

análise de Habermas sobre as teorias de inclusão e reconhecimento. Em seguida, tratou-se de analisar 

as concepções de inclusão, reconhecimento e diversidade empregadas na elaboração de políticas 

educacionais no Brasil. Por fim, utilizando a mediação do modelo teórico, foram analisadas as 

políticas educacionais inclusivas em execução no Brasil, observando a potencialidade delas em 

promover inclusão e reconhecimento, assegurando as condições para a efetivação da diversidade num 

contexto complexo de diferenças, como este existente na sociedade brasileira. Depois de avaliadas as 

políticas educacionais, foi notado que o conceito de inclusão nelas adotado reconhece diferenças 

individuais calcadas em aspectos físicos, sensoriais, comportamentais e intelectuais ou distinções 

derivadas das possibilidades de escolhas numa mesma base cultural, mas não é extenso o suficiente 



 

 

para equacionar, legitimar e equivaler diferentes modos de vida e visões de mundo, inerentes a bases 

culturais próprias, o que torna as políticas educacionais de inclusão brasileiras insuficientes para 

promover a coexistência das culturas no plano da diversidade. 
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