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RESUMO

Essa pesquisa tem com objetivo mostrar os elementos de uma analise
sobre as diversidades presente na sala de aula e todos seus processos
dentro da escola, buscando assim entender como funciona o trabalho da
escola diante dos diversos tipos de diferenças, e como se trabalhar diante
dessa realidade tão constante presente que é a sala de aula. É enfatizado
o quanto o mundo ele estar repleto de coisa, lugares e pessoas
totalmente diferentes, já quando criança se consegue identifica as
diferencias entre as pessoas podendo ser por gosto de brincadeiras como
também por aspectos físicos. É natural do ser humano de inicio
apresentar medo ou dificuldade com o que é diferente mais é
imprescindível trabalhar essas diferencias para mostrar que todos são
diferentes em alguma coisa, e que essas diferenças, tanto culturais
quanto social devem se respeitadas. Em pleno século XXI a sociedade
ainda enfrenta diariamente o peso do preconceito e desigualdade entre as
pessoas, é uma realidade baste triste que na era da evolução ainda tenha
pessoas com uma mentalidade tão arcaica, é de suma importância o
combate e resistência diante do preconceito seja ele nos aspectos físicos
das pessoas ou das escolhas de cada uma, uma melhor maneira de se
tentar combater é com uma educação voltada no respeito ao próximo e
nos valores éticos, para a construção de uma sociedade mais justa para
todos, sempre visando que todas as pessoas vivem no mundo com os
mesmos deveres mais também direitos. É de grande importância não
esquecer que todos estão atrelados a mesma naturalidade existencial é
fundamental uma mente aberta para construção de uma sociedade
prospera. Sendo importante que a escola reconheça que seus alunos são
sim diferentes de antemão, e que seja pensado no seu projeto político
pedagógico como vão ser trabalhadas essas diferenças no âmbito escolar,
toda escola precisa sim trazer esse assunto para sala de aula, pois é
extremamente importante tanto para vida dos alunos quanto também
para o desenvolvimento institucional. Então a escola precisa ser a ponte
entre todas essas diferenças ela precisa mostrar para os alunos que a
sociedade no geral poder se tornar melhor mais passiva compreensiva
respeitosa diante de todas as pessoas. O papel da escola é preparar os
alunos de forma atuante e sempre trazer valores éticos na formação dos
mesmos, quando as pessoas entender e aceita que todos têm o mesmo
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valor, o mundo poderá caminha com mais progresso. Por tanto a escola
precisa desenvolver um papel de desmistificar uma cultura
preconceituosa que se vem de geração por geração, é precisa encaminhar
os alunos para sociedade com valores não apenas com conteúdos ensinar
o respeito a todos. A escola ela tem grande importância em todos os
pontos na formação de cidadãos, como na área profissional e social de
cada aluno sendo importante para o desenvolvimento de valores éticos e
educacionais, ela precisa estar preparada para acolher a todos, ensinar
valores necessários para os discentes se torna pessoas justas diante da
sociedade.
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