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Notas Introdutórias 

 

Nos últimos anos temos desenvolvido estudos e pesquisas norteados por análises que 

perseguem as relações entre o campo da sociologia da escola, do currículo e da cultura. 

A partir desses nos aproximamos gradativamente de temas como a escola, a cultura 

escolar, o currículo e suas diferenciações, que ampliam a compreensão da escolaridade1 

dos chamados “grupos minoritários”.  

Nessa direção estamos centrados nos estudos curriculares para a investigação dos 

processos de inclusão2 escolar, tendo por base os estudos produzidos por Goodson 

(1997, 2003), Willis (1991), Apple (1982), Dubet (2005), Bourdieu (1982, 1998 e 

2004), Bernstein (1996 e 1998) e Lahire (1997 e 2006). 

Tal quadro de análise remete-nos para a perspectiva de currículo como um território 

organizado por meio de normativas, de orientações, de interesses profissionais e de 

interesses de aprendizagem, na base dos pressupostos da globalidade da ação educativa, 

da diferenciação curricular e da integração das atividades educativas. Entendemos a 

diferenciação curricular na proposição de construção de percursos curriculares 

alternativos, isto é, alteração de objetivos, conteúdos programáticos, atividades e 

avaliação em função das ofertas escolares e das necessidades educativas dos alunos, 

aqui especificamente os com deficiências. 

Para o estudo das possibilidades reais dessa construção estamos a desenvolver pesquisa, 

que se dedica ao mapeamento e análise dos indícios/vestígios em torno da função e da 

organização de documentos curriculares locais, isto é, emanados por duas Secretarias de 

Educação, uma estadual e outra municipal, no período de 1998-2008. 

Tal mapeamento e análise busca compreender como esses documentos podem permitir a 

construção de respostas educativas para os processos de escolaridade dos deficientes na 

                                                           
1 Por escolaridade entender-se-á a atividade escolar propriamente dita, a qual implica a frequência de 
aulas e a avaliação dos desempenhos escolares. 
2 Inclusão escolar surge como a “nova missão da escola”, no sentido atribuído por Hargreaves (1996, pp. 
8 e 9), de lealdade entre os crentes e confiança entre os empenhados, assim como que qualquer 
questionamento a respeito é encarado como “heresia”, pois que não aceito pelos adeptos, sem qualquer 
consulta ou consideração (BUENO, 2001). 
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chamada “escola inclusiva”. Essa escola originou uma atenção ao currículo e um debate 

que induziu a uma reflexão sobre a responsabilidade que a organização das proposições 

de acesso ao conhecimento tem na criação de condições que promovam ou dificultam o 

sucesso para todos os alunos a quem ele se destina.  

O recorte temporal escolhido para realizar este estudo, isto é, 1998 a 2008, corresponde 

à implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino 

Fundamental, PCN - adaptações curriculares (estratégias para a educação de alunos com 

necessidades especiais) e Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(RCNEI) em âmbito nacional e; em âmbito local, a publicação de quatro documentos 

curriculares municipais (Seqüência Didática em 2000, Diretrizes Curriculares do Ensino 

Fundamental e Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil em 2003; e Referencial 

Curricular da Rede Municipal de Ensino do 1º ao 9º ano em 2008); dois documentos 

curriculares estaduais (Fundamentos do Currículo ou Caderno Temático da Série 

Constituinte Escolar em 2000 e; Referencial Curricular do Ensino Fundamental em 

2008).  

Vale destacar que, nos limites deste texto, operamos a análise de apenas um documento 

de cada rede, a saber: Seqüência Didática (municipal publicado em 2000) e 

Fundamentos do Currículo ou Caderno Temático da Série Constituinte Escolar (estadual 

publicado em 2000). Contudo, situar esses dois documentos, significa tomá-los na 

perspectiva de que não são documentos neutros e que a educação não é tarefa apenas da 

escola e dos seus agentes. 

 

Das políticas curriculares aos documentos curriculares nacionais 

 

As políticas curriculares instituídas em finais do século XX podem ser tomadas como 

resultado de múltiplas influências, que tiveram como cenário interesses, valores, 

princípios e regras que, neste determinado momento, são dominantes ou não 

(PACHECO, 2002). No centro dessas reformas entra em cena um Estado-regulador cujo 

desenho político apresenta contornos produzidos pelos pressupostos do neoliberalismo 

que, no caso da educação, coloca em tela as regras de mercado e os valores tradicionais.  

Essas regras fazem avançar progressivamente algumas estratégias explícitas de 

“melhoria da educação”, entre elas a reinvenção de uma escola para todos. Escola essa 

reduzida, por um lado, a sua condição de palco de decisões, de acordo com o discurso 
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das competências; de outro, o questionamento da existência, ou não, de uma estrutura de 

conteúdos e objetivos básicos comuns a todos os alunos indistintamente.  

Tal redução coloca no terreno do conhecimento disponibilizado a solução para os 

problemas mais complexos de uma sociedade, que tem se mostrado incapaz de resolvê-

los, ao mesmo tempo que afirma o argumento de que essas escolas não atendem apenas 

aos interesses do Estado, mas principalmente às expectativas dessa mesma sociedade.  

Convictos de que a escola é para todos, estado e sociedade, elegem o currículo como 

portador de um projeto formativo com funções sociais e culturais, para o qual a 

adaptação/diferenciação não pode prescindir da intervenção da administração na 

regulação da estrutura básica de objetivos e conteúdos ou do sistema de direção 

ideológica. De acordo com Silva (2000), é por meio do currículo, concebido como 

elemento discursivo da política educacional, que as diferentes classes sociais, 

especialmente os dominantes, expressam sua visão de mundo, seu projeto social, seu 

axioma.  

Os documentos curriculares nacionais têm sido analisados como práticas discursivas, 

capazes de contribuir para formar o objeto de que falam, nesse caso a distribuição 

desigual do conhecimento circunscrita ao ideário instrucional. Nesse sentido, são vistos 

como fornecendo categorias a partir das quais o currículo é pensado e materializado nas 

escolas e nas salas de aula, nas interações entre professores e alunos. Pelo seu 

significado simbólico e prático, o currículo nacional segundo Goodson (1997, p. 20) 

torna-se “o testemunho público e visível das racionalidades escolhidas e da retórica 

legitimadora das práticas escolares” 

Na perspectiva de institucionalizar objetivos e conteúdos básicos os documentos 

curriculares acabam gerando um contexto no qual se legitima uma seleção 

objetivamente valiosa do conhecimento, já que representam o conhecimento construído 

e necessário pelos/nos espaços de produção. Na luta pelos significados impressos ao 

currículo em construção antagonismos acabam por estabelecer exclusões, consensos são 

construídos e deixam de lado a posição de grupos minoritários.  

Esses antagonismos se expressam em discursos que incorporam desde a visão crítica de 

orientação neomarxista, baseada numa análise da escola e da educação como 

instituições voltadas para a reprodução das estruturas de classe da sociedade capitalista: 

o currículo reflete e reproduz essa estrutura, até aquela de visão pós-estruturalista, que 

enfatiza o currículo como prática cultural e como prática de significação. 
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No caso brasileiro a publicação em 1998 dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

para o Ensino Fundamental deu forma a esses discursos. Nesse sentido, esse novo 

currículo, buscou oferecer algumas respostas ao complexo panorama cultural, político e 

econômico brasileiro, em finais do século XX. Esse panorama, cada vez mais marcante, 

pautava-se por relações de poder que promoviam uma inclusão precária de 

determinados grupos e indivíduos.  

Tais respostas, por um lado, parecem ser construídas com a intenção de harmonizar e 

integrar os diferentes grupos no interior do que vem sendo reconhecido como cultura 

hegemônica, com o propósito de torná-los visíveis, questionando e desnaturalizando as 

assimétricas relações entre esses mesmos grupos. De outro, afirmando que a pluralidade 

social abriga diferentes grupos cujo reconhecimento é sempre um, entre os muitos 

possíveis, sendo que o acesso aos conhecimentos resultaria de processos conflituosos, 

com decisões necessariamente negociadas (como o caso dos deficientes).  

Tais decisões ou negociações reinventam o discurso da escola democrática, da cidadania 

e da diferença, por meio de algumas simples proposições, entre elas destacamos: pensar 

a condição das pessoas (alunos), os seus modos de vida, as suas identidades e 

necessidades; conceber formas de interação e ação (educativa) em relação a elas. 

Se estamos em desacordo com essas proposições, é imprescindível que decodifiquemos 

as condições de escolaridade do currículo, o que significa decodificar o tipo de cultura 

que se pode transmitir e se transmite na escola, interligadas aos comportamentos 

pedagógicos, organizacionais e institucionais, bem como àqueles ligados aos 

estereótipos sobre as identidades e necessidades, que se formam, sobrevivem e se 

reproduzem dentro desse espaço. 

Dessa forma, é possível que o currículo praticado reproduza e produza usos e 

significados desligados das intenções curriculares explícitas pela incorporação de 

práticas sociais, políticas, econômicas, didáticas e escolares de relação entre os 

indivíduos, de difusão do conhecimento escolar e de controle das aprendizagens, que 

operam de forma singular.  

A dimensão cultural é, portanto, indissociável dos esquemas interpretativos do 

currículo, o que nos leva a distinguir a realidade prática da cultura escolar traduzida em 

técnicas pedagógicas concretas, do discurso público sobre o que é o currículo escolar, o 

que se quer, se espera e se deseja para escola. Dito de outra forma, o currículo adquire 

significado nas práticas da cultura escolar, resultado dos poderes mediadores culturais 
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dos administradores e dos professores quanto à imposição e/ou proposição de 

determinados conteúdos, os quais não deixam de ser culturais. 

Dessa ordem decorreria a estruturação e legitimação do processo e do produto do 

trabalho acadêmico, independente do cruzamento ou não com as experiências 

cotidianas. Se essa decorrência fosse entendida como mecânica e imediata, demonstraria 

que as mudanças no sentido de desestratificar ou reestratificar o conhecimento podem 

ser mais objeto de resistência social quanto às possíveis ameaças aos valores, aos 

padrões, aos poderes e aos privilégios socialmente instituídos, do que uma tentativa de 

tornar mais acessível, ou mesmo transpor as demarcações dos conhecimentos. 

Contudo, “não há ensino possível sem o reconhecimento, por parte daqueles a quem o 

ensino é dirigido, de certa legitimidade da coisa ensinada” (FORQUIN, 1993, p. 9). 

Com isso, podemos depreender que a ampliação das discussões curriculares, muitas 

vezes entendida como tradução do conhecimento escolar em relação à cultura social de 

referência, ao mesmo tempo que supõe a intermediação didática, impõe a emergência de 

um conhecimento que não implica na imersão consciente dos indivíduos no mundo de 

experiências e, sim, nas possibilidades ditadas por suas necessidades específicas.  

E para essas necessidades específicas, os documentos curriculares deixam claro que a 

escola deve contribuir para que se adquira um mínimo cultural comum, garantindo 

somente um bom ponto de partida, mas não iludindo a lógica real da aprendizagem nem 

recusando a seleção, porque isso daria a ilusão de uma entrada fictícia no “mundo das 

oportunidades” aberto pelo acesso ao conhecimento.  

Por isso, compreendemos que as mudanças sugeridas pelos documentos curriculares 

nacionais, além de serem recontextualizadas no espaço das práticas curriculares da 

escola, por si só podem não significar avanços significativos para o processo de 

escolaridade dos alunos. As bases teóricas em que se sustentam podem não ser 

diferentes daquelas que ajudam a manter o quadro de exclusão do interior 

(BOURDIEU, 1998) vivido no cotidiano escolar.  

As escolas são instituições que cumprem com as tradições coletivas, que tem 

determinadas finalidades humanas e que são produtos de ideologias sociais e 

econômicas. Os currículos respondem a essas determinações das escolas, já que eles 

consideram, na suas construções, as necessidades de certo controle social, por meio de 

formas de interação relativamente padronizadas do conhecimento transmitido, que é 

visto como normativo por grande parte dos educadores. 
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Os documentos curriculares nacionais e locais diante da adaptação/diferenciação 

curricular: alguns apontamentos 

 

aquilo que está prescrito não é necessariamente o que é aprendido, e o 
que se planeja não é necessariamente o que acontece (GOODSON, 
1997, p. 78).  

 

Partimos aqui do suposto de que currículo não é um instrumento pedagógico neutro, ao 

contrário é um campo de conflitos, tensões e relações de poder do qual resulta um 

conjunto de prescrições sobre os conteúdos, as organizações e as práticas que refletem 

(e reproduzem) as relações sociais e políticas existentes em cada momento histórico, 

que são negociadas, efetivadas, construídas e reconstruídas na escola.  

Em finais da década de 1990 entra em cena, no campo de produção da escola inclusiva, 

o “discurso da defesa do pluralismo”, pautado na idéia de que ela deve estar aberta para 

todos e possibilitar o convívio com a diferença, bem como dar atenção à diversidade, o 

que impõe novas formas de pensar a relação entre o currículo e as diferenças.  

Conforme acentuam Stoer e Cortesão (1999), o aumento do número de alunos nas 

escolas tem sido acompanhado de um acréscimo da diversidade desses mesmos alunos. 

Públicos antes não escolarizados, de distintas origens sociais e culturais, começam 

progressivamente a constituir parcela importante do corpo discente. 

Em resposta ao chamado movimento da “escola para todos”, o Ministério da Educação e 

Cultura, por meio da Secretaria de Educação Especial (SEESp), publica em 1999 os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, específico para assegurar a escolaridade dos 

deficientes, intitulado Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – Adaptações 

Curriculares.  

O PCN – Adaptações Curriculares traduz a proposta da escola inclusiva3 para os 

deficientes ao sinalizar que as respostas às necessidades pedagógicas de todos os alunos 

devem ser realizadas no mesmo contexto por meio de atividades comuns, embora 

diferenciadas. Partes de suas prescrições estão orientadas para a diferenciação do 

currículo regular, quando necessário, para torná-lo apropriado às peculiaridades dos 

alunos com deficiências.  
                                                           
3 As bases interpretativas do movimento da inclusão escolar estão desenhadas na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, nº. 9394, de dezembro de 1996, especificamente no Capítulo que trata da 
Educação Especial. 
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No caso da escola inclusiva, entendemos que a proposição de currículos tem sido uma 

forte característica. No exercício de propor algo que deve ser seguido, o currículo é 

entendido como um objeto manipulável, apreensível, quantificável e relativamente 

estável, e que por isso se muda, molda e se fixa de forma controlada (GIMENO 

SACRISTÁN, 2000). Vale lembrar, que o desenho curricular idealizado é proposto no 

interior de uma política neoliberal, seguindo as premissas de individualidade, redução 

do papel do Estado, competitividade, equidade, integração e descentralização, entre 

outras.  

Destinado, portanto, a conseguir um equilíbrio entre o maior grau possível de 

normalidade na resposta educativa e a maior eficácia na promoção dos processos de 

ensinoaprendizagem. Processos esses fundamentados em uma proposição que abrange 

tanto concepções psicológicas, como o construtivismo, quanto concepções mais 

políticas, culturais e sociais, sempre colocando em ênfase o seu aspecto produtivo e 

interativo. 

Tal psicologização, ao instalar-se neste documento, tende a prescrever uma visão irreal 

e parcial das necessidades educacionais dos alunos com deficiência, da prática 

educativa, não conseguindo atingir seu objetivo último, qual seja: contemplar a 

diversidade e individualidade existente em cada realidade cultural. 

Como afirma Beane (2000), 

Os jovens experienciam tudo aquilo que significa em termos de riqueza 
e pobreza, diversidade cultural e preconceitos, justiça e injustiça, 
segurança e perigo, etc. Resumindo, as suas vidas são mais do que 
simples características associadas a um estádio de desenvolvimento. A 
tendência para congelá-los num estádio ou noutro não só nega as suas 
próprias vidas, como também se limita a descrevê-los parcialmente 
(p.46). 

 

Diante disso, os alunos com deficiências parecem ser concebidos fora do tempo e do 

espaço, fora das relações sociais de poder e de exploração, fora do seu meio cultural, 

constituindo assim, uma “visão idealizada” de suas possibilidades em uma escola 

também idealizada como inclusiva. 

Essa escola idealizada é então “chamada” a participar da discussão curricular, ao se 

colocar que essas orientações não têm caráter de obrigatoriedade, podendo a escola, e os 

professores, “terem autonomia em torno do currículo”. Vale destacar, que tal autonomia 

está delineada em três níveis: no âmbito do projeto pedagógico; no currículo 
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desenvolvido na sala de aula e ao nível individual (das necessidades impressas pelas 

deficiências). 

Por trás do estabelecimento desses níveis encontramos dois grandes eixos, que parecem 

enquadrar e definir a acepção de diferenciação curricular e, porque não dizer, de 

currículo, que está em jogo. O primeiro eixo contempla a dimensão do projeto educativo 

como organização do conjunto de oportunidades de aprendizagens que a escola irá 

oferecer, bem como os processos que colocará em curso. Já o segundo eixo, está 

inserido nos conteúdos (produtos) e nos processos sobre os quais se delimitam os fins 

do processo educativo. 

Esses eixos, contudo, são formadores do espaço curricular, mas do modo como estão 

apresentados dão lugar a distintos modos de entendimento do currículo, bem como da 

tarefa educativa e, por extensão, do papel de cada um dos agentes educativos 

(professores e alunos).  

Corremos o risco, assim, das diferenciações não corresponderem a formas de 

enriquecimento cultural dos professores e dos alunos, mas a formas de estigmatização e, 

possivelmente, de empobrecimento deles. Porém, estamos aceitando a ênfase nas 

adaptações/diferenciações curriculares como soluções para combater a desigualdade, 

sobretudo quando os alunos se encontram nos limites da exclusão escolar e da 

impossibilidade de aprendizagem. 

Essa ênfase, no entanto, parece não encontrar eco nos documentos curriculares locais. 

As formas como as redes de ensino elaboram os documentos curriculares são 

dependentes das posições ideológicas que têm sobre o acesso ao conhecimento. Essas 

posições podem se materializar, por um lado, em currículos como planos de ação 

pedagógica ou como produtos que se destinam à obtenção de resultados de 

aprendizagem, organizados no âmbito da escola. De outro, na transmissão de 

conhecimento codificado, de competências que permitam aos indivíduos desenvolver e 

incrementar esses conhecimentos e adaptarem-se aos novos modos de produção. 

Currículos organizados neste quadro teórico-ideológico, ofereceria a todos os  alunos o 

mesmo tipo de percursos curriculares, de métodos e de materiais, numa atitude de 

homogeneização e de assimilação. 

Por isso, compreendemos que as mudanças sugeridas pelos documentos curriculares 

nacionais e locais, além de serem recontextualizadas no espaço das práticas curriculares 

da escola, por si só podem não significar avanços significativos para o processo de 
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escolaridade dos alunos. As bases teóricas em que se sustentam podem não ser 

diferentes daquelas que ajudam a manter o quadro de exclusão do interior 

(BOURDIEU, 1998) vivido no cotidiano escolar.  

 

Os documentos curriculares locais e os discursos sobre escola, conhecimentos e 

diferença: aportes para a adaptação/diferenciação curricular 

 

Partimos da premissa de que se encontram sobrepostos nos documentos curriculares 

analisados dois tipos de discurso, os discursos escolocêntricos e curriculocêntricos, que 

devem a sua legitimidade à aceitação de um conjunto de pressupostos políticos fundado 

na reinvenção de uma escola para todos, que se justifica pela argumentação do 

afastamento das teses da democracia e da cidadania. 

Para contrapormos a essa lógica, tomamos o currículo na sua gestão local, no contexto 

específico de cada rede de ensino e de suas distintas lógicas, nos modos de pensar a 

escola, a diferença, o acesso e a distribuição de conhecimento. Para tanto, o habitus tem 

sido a noção mediadora que utilizamos para valorizar análises dessa gestão, na 

perspectiva de romper com possíveis interpretações determinadas apenas pela 

organização e tecnologia de trabalho, que acabam por repor a idéia de que os discursos 

produzidos pelos agentes não encontram somente traduções nos documentos 

curriculares. Com essa noção procuramos a interpretação de que esses discursos são 

antes produtos de uma dialética entre as situações de operacionalização, de 

desconhecimento, de improvisação. 

O documento curricular apresentado pela rede estadual às escolas em 2000, ano que 

marcava o início de uma reorientação político-pedagógica4, era parte de um projeto de 

administração do Partido dos Trabalhadores. A escola é representada como um 

instrumento social capaz de oferecer aos alunos a formação desejada, definida pelo 

documento como uma “[...] instância organizada pela sociedade como especificamente 

destinada à transmissão do conhecimento especifico” (MATO GROSSO DO SUL, 

2000, p.17), é o local onde ocorre a socialização do conhecimento, a escola deveria 

então ganhar uma nova forma de garantir esse acesso de maneira que possibilitasse aos 

educandos participarem criticamente das práticas sociais. 

                                                           
4 Na defesa da escola pública, democrática, inclusiva e de qualidade — “Escola Guaicuru” — estavam as 
bases dessa mudança.  
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Já o documento da rede municipal “Seqüência Didática”, entendia a escola como crítica 

e democrática, devendo se preocupar com as desigualdades sociais e com o destino de 

seus alunos. Para tanto, se traduzia no estabelecimento de habilidades e de competências 

possíveis de serem desenvolvidas e ampliadas no transcorrer das séries e das diferentes 

disciplinas propostas.  

Com isso se apresentava com a perspectiva de integração entre as modalidades: 

educação infantil, primeira e segunda séries do ensino fundamental, considerando os 

conteúdos mínimos como “únicos”, oportunizando a cada professor adequações, 

aprofundamentos, respeitando-se a realidade escolar. Diante disso, não poderia deixar 

de investir numa proposta arrojada de educação compatível com tais avanços e 

transformações. (CAMPO GRANDE, 2000, p.3.) 

Quanto ao conhecimento o que parecia interessar, para esses dois desenhos de escola, 

era saber o que os alunos já possuíam de conhecimento, ou seja, aquilo que aprenderam 

com as suas famílias. Neste espaço havia um julgamento das habilidades trazidas pelos 

alunos de sua convivência familiar, colocando em desvantagem aquele aluno que não 

possuía os códigos necessários para conviver neste espaço-escola. Isto faz com essa 

escola seja um lugar em que os mecanismos de reprodução da desigualdade se 

perpetuem. 

No documento da rede municipal (2000) o discurso do acesso ao conhecimento abria 

espaço para a necessidade do conteúdo, era ela que determinaria a escolha da 

metodologia, para que houvesse maior e melhor aquisição de construção do 

conhecimento. Para fazer um exame daquilo que era tido como um conhecimento oficial 

e necessário, talvez fosse importante rever todo um conjunto de valores, ações e crenças 

que se encontravam fora da escola, criando uma articulação entre a ordem social e o 

lugar da escola neste processo de maximização da igualdade econômica, social e 

cultural. 

Nas séries iniciais, os estudantes deviam conhecer fenômenos, processos, explicações, 

nomes, debaterem problemas, organizarem relações por meio de diferentes atividades 

com ênfase numa aprendizagem marcada pela interação direta com os fenômenos, fatos 

e “coisas”, podendo, inclusive, construir noções científicas com menor complexidade e 

abrangência. Vale destacar, que os estudantes eram considerados protagonistas da 

construção de seu conhecimento, ficando o professor com o papel de “organizador de 

aprendizagens” (CAMPO GRANDE, 2000, p.94). 
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Já no documento da rede estadual, na perspectiva de totalidade, o conhecimento se daria 

pela inserção do aluno nas práticas sociais que definiriam os objetos de conhecimentos 

próprios desta sociedade, e, neste caso, a experiência cotidiana acabava sendo, na 

verdade, o grande mestre. O conhecimento, portanto, seria uma produção histórica e 

social, e que apesar de se dar nas práticas sociais deveria ser sistematizado pela escola. 

A proposta visou uma ruptura com as práticas de ensino fragmentado, propondo o 

ensino dos conteúdos em sua totalidade, podendo ser acessado por todos durante todo o 

processo de aprendizagem. Assim sendo, o ensino perde seu caráter de repetição 

monótona, adquire sentido prático e atende ao propósito de respeitar as diferenças 

individuais de ritmos de aprendizagem. (MATO GROSSO DO SUL, 2000, p.08) 

Quanto aos discursos sobre a diferença, os dois documentos foram tímidos, ou porque 

não dizer, omissos. Apenas uma citação sobre a possibilidade de escolaridade dos 

deficientes aparece no documento da rede estadual, ao colocar a escola como um espaço 

de inclusão, onde todos devem estar inseridos, inclusive os portadores de necessidades 

especiais. 

A não-resposta curricular à diferença sucumbe, assim, associada ao interesse por uma 

reforma educativa que parece ter levado em conta não só o que era considerado 

problema das minorias étnicas, mas também aqueles que diziam respeito a mulheres, 

pessoas incapacitadas, grupos religiosos, etc. Assim, por mais que os documentos 

reproduzam o discurso da escola democrática, o não tratamento da diferença, de um 

lado, parece circunscrever-se à idéia de que as crianças pertencentes a grupos sócio-

culturais afastados da cultura escolar “padrão” devem ser colocadas em grupos especiais 

para serem trabalhadas ao nível dos déficits que apresentam.  

De outro, na perspectiva da escola “em busca da igualdade”, alimentada no pressuposto 

de que a todos, independentemente das suas origens biológicas, raciais, econômica, 

culturais e experiências de vida, devem ser oferecidos os mesmos percursos de modo a 

que atinjam os mesmos fins, optou-se por respostas padronizadas e estruturadas no 

conhecimento considerado universal. 

Por isso, talvez, as possibilidades da construção da diferenciação, na busca de respostas 

curriculares, nesses documentos praticamente inexistam. Os princípios do direito à 

diferença e da igualdade de oportunidades exigem, a despeito de uma atenção à prática 

pedagógica, uma atenção aos processos de produção e valorização cultural, ou seja, ao 

que Bernstein (1990) designa por “texto privilegiante da escola”. 
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Embora materializem discursos menos elitistas, esses documentos possuem ainda 

características de uma cultura de elite, como, por exemplo, o que é privilegiado e a 

forma como esse saber é dispensado. Nesse processo de apropriação, denominado de 

recontextualização (BERNSTEIN, 1990), o discurso curricular atua como um conjunto 

de regras para embutir e relacionar dois outros discursos: o “discurso instrucional” – 

discurso especializado das áreas de conhecimento que se espera transmitido pela/na 

escola – e o discurso regulativo – discurso associado aos valores e aos princípios 

pedagógicos. O discurso regulativo cria ordem, relação de identidade no discurso 

instrucional. 

Nesses documentos os discursos regulativos se alimentam da existência de alguns 

alunos que estariam em posição de classe e/ou condição de classes mais favoráveis para 

atender as exigências implícitas. Ou seja, diferenciam-se os agentes pelo capital cultural 

(posição de classe) e capital econômico (condição de classe) e, mais especificamente, 

pela condição orgânica.  

 

Notas Finais 

 

De fato, a existência nas redes de ensino de uma mentalidade curricular, entendida 

enquanto consciência do sistema em que se está inserido e das opções que o orientam, 

bem como do modelo que se veicula no qual se fundam as ações que se realizam, acaba 

por institucionalizar como nos diz Nóvoa, “vários elementos por vezes contraditórios” 

(1991, p. 52), isto é, aspectos que conduzem a um reforço do poder estatal e, 

simultaneamente, “uma tecnologia que mediatiza a distribuição do poder” (1991, p. 53). 

Os documentos curriculares criam e recriam lugares, criando um mundo educacional, 

econômico e social através de um conjunto organizado de significados e práticas que 

estão relacionados a um processo central, efetivo e dominante desses significados, 

desses valores e dessas ações que são vividas no e pelo acesso ao conhecimento.  

Sabemos, no entanto, que esses documentos não conseguiriam colmatar todas as 

insuficiências da sociedade face aos distintos grupos e suas necessidades educativas. 

Mas, são nas impossibilidades de construção da diferenciação curricular que 

encontramos a realização do conceito formal (e ideal) da igualdade de oportunidades 

por meio de um currículo único para todos os alunos.  
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Seja pelo nível de detalhamento e fragmentação que alcançam, seja pela complexidade 

de suas formulações ou justaposição de concepções e conceitos não explícitos, os 

documentos curriculares locais são centralizadores, complexos e com pouca integração 

entre os níveis de escolaridade. Portanto, tendem a complexificar as prescrições a cerca 

do que se deve ensinar nas escolas, incluindo não somente conteúdos temáticos, mas 

enfoques, aproximações, recomendações metodológicas, instrumentos e formas de 

avaliação, e indicações sobre a formação requerida dos professores.  

A verdade é que debaixo do discurso da escola democrática, da totalidade do 

conhecimento, do respeito aos ritmos diferenciados de aprendizagem, por vezes parece 

estar se ignorando áreas da arena escolar e social, as quais se tornam cada vez mais 

centralizadas, mais controladas, menos negociadas, como é o caso da diferenciação 

curricular. 
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