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A preocupação com a distribuição igualitária de oportunidades educacionais 

teve início no século XVIII, quando Rousseau e Jefferson se empenhavam nas 

revoluções francesa e americana com a equalização e desde então constitui “ leitmotiv”  

das reformas de políticas públicas. Nos últimos séculos os sistemas de ensino se 

propuseram a dar um tratamento mais democrático às questões de acesso, de 

representação e de inclusão. Entretanto, passados dois séculos de esforço retórico para 

equalizar as oportunidades educacionais verifica-se que, apesar da elevação dos índices 

de escolarização da população, o acesso à educação ainda faz parte das plataformas de 

governos, o que nos permite constatar que a educação continua sendo desigualmente 

distribuída. 

O princípio igualitário do direito à educação, alvo de políticas visto como 

igualdade de oportunidades extensivo a todos os cidadãos, não se efetivou na prática. 

Também estudos econômicos que se propunham a avaliar os benefícios da expansão de 

oportunidades educacionais igualitárias têm apontado para a não redução das 

desigualdades sociais. A questão da inclusão de grupos marginalizados do acesso ao 

conhecimento, o conhecido “apartheid cultural”  permanece como mal a ser debelado.  

A compreensão dos processos e das práticas docentes sobre as desigualdades 

sociais na escola nos anos 90 tem privilegiado a temática da inclusão. A análise de 

práticas comprometidas com o pluralismo cultural, recentemente tem se destacado como 

esforço para contribuição aos currículos na transformação da escola. Também os 

estudos sob a perspectiva da gestão escolar têm permitindo ampliar a compreensão de 

alguns aspectos pedagógicos envolvidos com as questões da diversidade cultural. 

Outros estudos propõem principalmente, combater a cultura do fracasso escolar 

representado por índices elevados no ensino básico, sobretudo nas séries iniciais, 

atingindo grupos marginalizados socioculturalmente.  

Os processos que visam reposicionar as pessoas na vida social ou no mundo do 

trabalho respondem pelo que hoje chamamos de inclusão. Tal denominação abarca uma 

gama de referentes, sendo necessário maior atenção ao seu verdadeiro significado. O 

termo, segundo Castel (1997) “oculta e traduz o estado atual da questão social como 

degradação de estados anteriores que foram perdidos” ( p.21). Ele considera necessário 
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“ fugir das armadilhas da inclusão” . Ele considera que, como em outras situações 

históricas, é “o mesmo deslocamento do centro para a periferia que se opera quando 

se reduz a questão social à questão da exclusão”  (p.32). 

O entendimento do significado da inclusão passa pela pelo entendimento da 

sociedade desigual, demarcando a origem e o espaço de reprodução das desigualdades 

econômicas e sociais. Ela representa uma política de ação social com focalização nos 

excluídos, que Castel chama de “ sobrantes”  (p.29). 

As políticas públicas na modernidade capitalista, remetem a tendências de 

universalização versus focalização. Santos (1997) contrapõe políticas universalizantes 

a políticas de discriminação positivas como compensatórias, calcadas nos pobres, com 

focalização nos excluídos. Ele chama atenção para o fenômeno que denomina “ gestão 

controlada da exclusão”  do momento em que o Estado em vez de observar o direito à 

diferença, nas políticas de homogeneização cultural, descaracterizou-a numa abordagem 

universalista que se concretiza de forma normativo-legal. Nosso autor considera que tais 

políticas encontram-se em meio a uma crise, dado que formuladas em função de 

integração ao trabalho tornaram-se vulneráveis às flutuações de mercado (p.22).  

Na contramão do Estado regulador, com suas estratégias universalistas e 

homogeneizadoras para inclusão, encontram-se os grupos sociais, étnicos, raciais, 

religiosos que buscam reinventar o Estado, sob novas condições históricas e políticas, 

com estratégias de empoderamento, pela via da cidadania.  

Diagnósticos elaborados nos marcos de referência da Reforma do Estado, por 

organismos internacionais de financiamento e assistência técnica à educação, destacam 

a necessidade de repensar o conjunto de formulações que regulam a educação e põem 

em questão a própria existência de um sentido emancipatório. Como interpretar tal 

crítica? 

 

Emancipação e regulação pelo Estado 

 

A regulação social é um dos pilares do projeto iluminista da Modernidade 

ocidental que entrou em foco no século XVIII. Tal projeto assentava-se sobre o 

equilíbrio dinâmico entre regulação e emancipação social (Santos, 2000, p.15). 

Com a institucionalização da ciência moderna em conhecimento dominante, e a 

identificação da ciência com o pilar da regulação, as possibilidades de emancipação 
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começam a ser minadas. Não havendo como manter o equilíbrio nas bases da 

Modernidade, constata-se que tal projeto estaria fadado ao fracasso. Harvey (2001) 

comenta que a razão universal acabaria por transformar “ a busca da emancipação 

humana num sistema de opressão universal”  (p.23). 

O processo regulatório passou a ter importância crescente, enquanto função 

burocrática e tal dinâmica está sendo estendida para instituições que regulam a conduta 

dos Estados no âmbito internacional. O processo se fundamenta numa forma de 

conhecimento “ que se pretende utilitário e funcional, reconhecido menos pela 

capacidade de compreender profundamente o real do que pela capacidade de o 

dominar e o transformar”  (Santos, 2000, p.64). 

Nosso autor destaca o contexto da crise final da Modernidade como a crescente 

dominação do conhecimento emancipação pelo conhecimento regulação - baseado nas 

condutas da ciência moderna e destaca a importância da “ luta por objetivos 

emancipatórios, intrínseca à teoria crítica” . 

Na educação a luta pela teoria crítica é parte de um processo de autonomização 

da instituição escolar em sua gestão pedagógica, na dimensão contra-hegemônica da 

formação da moralidade dos sujeitos, orientando comportamentos para os fins 

educacionais, num movimento crítico-reflexivo, embora esteja a escola constantemente 

comprometida com estratégias de políticas públicas. 

No que diz respeito à observação do princípio democrático no contexto da 

modernidade capitalista, a indiferenciação de estratégias com vistas à igualdade nas 

ações educativas se estende a outras dimensões: étnicas, raciais, de gênero e de classe, 

sem atentar para a diversidade cultural, isto é sem se dar conta da “diferença cultural”  

enquanto “processo de enunciação da cultura”  (Bhabha, p.63). 

 Na escola as estratégias universalizantes privilegiam a homogeneização na 

implementação do currículo, através de mecanismos administrativos de gestão e ainda, 

nas estratégias de ensino em sala de aula, traduzidas na prática pedagógica.  

Acreditamos que possamos contribuir para aprofundar a reflexão junto aos 

professores na interpretação de sua prática para um redirecionamento que objetive a 

atenção às diferenças. Esta abordagem se revela de extrema significância na formação 

continuada de profissionais da educação em busca de referências críticas que lhe 

permitam construir uma pedagogia para a diversidade cultural. 
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O contexto da formulação de políticas públicas 

  

Na última década, segundo a concepção universalizante, com o intuito de 

estabelecer conexões com sistemas nacionais de currículo e de avaliação do ensino, em 

todos os níveis, verificam-se esforços das políticas oficiais que se orientam para uma 

política de estruturação de um sistema de avaliação dos resultados educacionais, no 

sentido de uma pedagogia voltada para as classes excluídas freqüentemente vítimas do 

fracasso escolar. Tais esforços são traduzidos nas práticas de sala de aula de forma 

homogenizadora, obscurecendo as diferenças existentes entre os sujeitos alvo da 

avaliação. Os esforços realizados no País, para constituir um sistema de avaliação único 

objetivam, a médio e longo prazos, comparar a eficiência dos diferentes níveis do 

sistema de ensino tomando-se por base padrões internacionais.            

Consideramos que é preciso alertar para o caráter homogeneizante como são 

concebidas essas propostas, que pretendem abarcar a maioria dos países latino-

americanos, neutralizando-se a análise da interação entre os contextos locais sócio-

históricos, políticos e econômicos de uma ordem mundial determinada. A 

desconsideração das especificidades locais, bem como dos anseios de participação da 

comunidade e de seus agentes dificultam tanto a interpenetração entre os níveis local e 

global, bem como negligenciam a compreensão dos mecanismos colonizadores usados 

em sua orientação. 

Em busca de respostas à diversidade cultural existente no cotidiano da 

instituição escolar foram utilizadas nesta pesquisa estratégias que atravessam um 

conjunto de formulações discursivas, normativas e institucionais passíveis de serem 

observadas: a) nos mecanismos de administração e gestão freqüentemente 

comprometidos com a implementação de políticas públicas; b) nas narrativas sobre os 

saberes docentes mobilizados e c) nas práticas pedagógicas. 

A proposta do estudo entende o cotidiano escolar como elemento aglutinador 

da recomposição da identidade coletiva dos professores e considera que as estratégias de 

combate às desigualdades desenvolvidas dentro das escolas articulam os saberes 

mobilizados pelos professores relacionados à formação de comportamentos que 

propiciam um tratamento igualitário, permitindo incidir sobre uma concepção 

emancipatória. 
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Estudos relacionados ao tema 

 

Para Forquin (1993) a compreensão dos processos e das práticas pedagógicas 

dos professores sobre o significado da diferenciação social dos alunos, para responder 

às exigências e necessidades da situação de escolarização, estaria em correspondência a 

características culturais. Nesse sentido o conceito de “cultura da escola”  torna-se 

instrumental. Ele apresenta o conceito de “cultura da escola” , no qual destaca os saberes 

dos professores e sua identidade profissional: 

        

     “o conceito abrange a compreensão dos processos e das práticas 

pedagógicas, o que supõe levar em consideração as características culturais dos 

próprios professores, os saberes, os referenciais, os pressupostos, os valores 

que estão subjacentes, de maneira por vezes contraditória à sua identidade 

profissional e social”  (p.167). 

 

Diagnósticos sobre as práticas da ação docente têm freqüentemente realçado o 

caráter homogeneizante dessas práticas.  As diferenças entre os alunos, não só quanto ao 

rendimento, mas também quanto à sua extração de classe, gênero, etnia, são ignoradas, 

sendo a prática pedagógica um esforço inócuo ao trabalhar a unidade do conjunto na 

diversidade dos elementos que o compõem. 

Sobre essa capacidade Fleuri (2000) observa que a preocupação fundamental 

da educação passa a ser a elaboração da diversidade de modelos culturais que interagem 

na formação dos educandos. Os estudos do autor chamam atenção para a legitimação da 

cultura de origem em formulações culturais contra-hegemônicas (p.284). 

A temática do pluralismo cultural constitui um dos temas transversais na 

proposta curricular dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Tal inclusão é fato 

bastante recente sobretudo na perspectiva que contempla grupos étnicos, no Brasil. 

Apesar de indicar a existência de estudos sobre escolas de populações indígenas e 

experiências com movimentos étnicos, a perspectiva intercultural nestas propostas ainda 

é inconsistente revelando a carência das contribuições nesta área. Só recentemente 

temos nos ocupado com a educação de grupos indígenas, por exemplo, e a produção 

sobre o negro só nos anos 90 começa a ser avaliada. 
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O que se verifica na atitude dos professores, sujeitos históricos produtores de 

comportamentos é a interpretação das diferenças entre grupos identitários, na sala de 

aula, segundo uma visão essencialista dos fenômenos. A maioria das vezes o professor 

desconhece ou permanece desatento à construção de valores próprios desses grupos, de 

suas formas de sociabilidade e de moralidade, problemática de tão grande importância e 

repercussão no mundo globalizado. 

 Canen (2001) refere-se à interpretação “ fenomenológica”  pelo professor e 

atribui o fato à ausência de compreensão mais ampla da complexidade das questões do 

pluralismo cultural. o que provavelmente conduz à falta de comprometimento na 

formação do professor com grupos socialmente excluídos. 

 Em estudo onde analisa as pesquisas realizadas recentemente, Canen (1997) 

identifica quatro perspectivas que vêm sendo adotadas sobre a relação educação-

diversidade cultural, e critica seus enfoques “conflitantes e contraditórios entre si”  

(2001 p.210). Ela se utiliza do paradigma de Ranson (1996) sintetizado na tensão 

homogeneização-pluralidade cultural, sugerido por ele como “o grande desafiador da 

educação neste final de milênio” , como menciona. São as seguintes suas dimensões: a) 

assimilação; b) reprodução; c) aceitação; d) conscientização cultural. 

Outras referências sobre estudos e pesquisas brasileiros que contemplam a 

problemática da formação do educador orientado para a perspectiva da diversidade 

cultural são encontradas em Moreira & Macedo, (1995); Candau (1998).    

Para compreender o que se passa no cotidiano da escola e como se organiza o 

trabalho docente para atender à diversidade, é preciso atentar para a lógica curricular de 

nossa escola criada para servir ao capitalismo e, portanto, baseada em comportamentos 

de hierarquização, normalização, disciplinarização e grupalização que caracterizam as 

práticas vivenciadas pelos alunos. Também é preciso compreender que a situação de 

aprendizagem é algo complexo, pois inclui a subjetividade que o aluno traz de outros 

níveis, como estruturas familiares, sociais, etc. e que estão carregadas de emoções, 

significados, valores. 

Por outro lado a estrutura do conhecimento, tal como dispõe a organização 

curricular, trata de estabelecer uma pedagogia de idéias dicotomizadas. Ginzburg (1989) 

refere-se a esta pedagogia que diz o que é certo, o que é errado, o que pode ser 

promovido e o que repete, e que funciona para toda a sociedade. 
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É dentro deste contexto que o trabalho pedagógico se move diante de um 

paradigma homogêneo, onde se observam comportamentos de: estigmatização, de 

exclusão, cultura do fracasso, de lógicas de tratamento das diferenças com base em 

valores negativos, como preconceitos, estereótipos etc. Daí resulta a dificuldade em 

avançar na compreensão da diferenciação, dos espaços de solidariedade e ações 

democráticas nas escolas.  

 

A metáfora da igualdade  

 

A lógica de construção do campo nas políticas oficiais ao priorizar a avaliação 

como eixo estruturante do sistema objetiva o atingimento de índices competitivos na 

comparação com outros países e paralelamente reduz a função social da educação à 

prescrição utilitarista, na qual a eficácia, qualidade, desempenho, resultados e produtos 

vão se somar a uma visão contábil da avaliação. Tal lógica corrobora uma tendência 

regulatória, produtivista, competitiva, uniformizante com implicações para o projeto de 

homem e fins educacionais a desenvolver. 

O discurso oficial fabrica símbolos da inclusão, através de um poder reformista 

cujos efeitos são criticados por Certeau (1994) ao alertar para as táticas desse tipo de 

poder e sua necessidade de “uma verdade teórica, pela legitimação de valores éticos” . 

Ele considera essas táticas verdadeiras “ técnicas do fazer crer”  (p.285). 

Considerando que as práticas vigentes nas escolas que objetivam trabalhar com 

a diferenciação e desigualdades sociais estão comprometidas com uma orientação 

curricular e um discurso reformista, que realça as concepções competitivas de cidadania 

social e se configura como orientação bifronte pelos atores sociais que as vivenciam, 

restam muitas dúvidas quanto à forma como são incorporadas as questões do pluralismo 

aos saberes e identidades dos professores. 

A perspectiva pluralista nas reformas pode ser considerada como “metáfora da 

igualdade”. Podemos confirmar tal metáfora ao nos reportarmos à inclusão de 

populações indígenas em nossa legislação, o que é bem recente e demonstra o nível de 

intolerância à preservação de valores próprios de nossa cultura, no plano das 

instituições, o que nega a perspectiva pluralista fundamento de todo sistema 

democrático. 
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Os questionamentos do sentido democrático na educação têm suas raízes em 

narrativas tradicionais que nas últimas décadas estão sendo recolocadas e desafiadas 

com o deslocamento das margens para o centro por grupos étnicos e raciais, nos debates 

sobre identidades. 

Vale lembrar a originalidade da concepção dos valores relacionados à 

cidadania, em nossa tradição histórica, conforme observa José Murilo de Carvalho 

(2001) que difere da concepção tradicional de Marshall. Ele se utiliza do termo 

“estadania”  para explicá-la: 

    

Nosso Estado, apesar de incluir em sua ideologia elementos incorporadores da 

tradição ibérica, não se cola à nação ou a qualquer tradição de vida civil ativa.         

Não é um poder público garantidor dos direitos de todos, mas uma presa de 

grupos econômicos e cidadãos que com ele tecem uma complexa rede 

clientelista de distribuição particularista de bens públicos. A isso chamo de 

“estadania” . E acrescenta: A desigualdade é a escravidão de hoje, o novo 

câncer que impede a finalização do processo de construção da cidadania e da 

democracia (Jornal do Brasil, 2001). 

 

No Brasil, as “ táticas do fazer crer”  do poder reformista criam símbolos de 

inclusão. São os programas como Educação para Todos e outros que constituem o mote 

de políticas afirmativas, tais como: os programas de merenda e de ajuda às famílias 

pobres para manter os filhos na escola. Colocados na agenda escolar esses programas 

não discutem as possibilidades de indiferenciação futura.  

Diante da contraditoriedade dessas estratégias o professor se vê totalmente 

despreparado para lidar com a temática do pluralismo cultural, tema transversal dos 

PCNs e com as interpretações que vêm sendo dadas a questões de desigualdades e 

indiferenciação que carecem do entendimento e compreensão dada a sua complexidade. 

Sua formação também não lhe confere instrumentos de ação pedagógica críticos para 

lidar com grupos sócio-culturalmente marginalizados, o que resulta em práticas de 

reforço à discriminação e à exclusão. 

 

A dimensão dos saberes docentes e o Cotidiano 
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A dimensão da pesquisa do fazer do professor precisa ser incorporada ao 

trabalho da escola. Essa é uma forma de atribuir à prática o estatuto de teoria, onde a 

teoria se confunde com maneiras de fazer, com estilos de ação. Como afirma Certeau 

(1994) a arte do fazer se coloca sob o signo do pensar, ela implica operatividade e 

reflexão.Acreditamos, como o autor, que não há um mero consumo de regras e produtos 

originários do currículo oficial, mas sim que os praticantes são capazes de recriá-los no 

contexto de reflexão e interação com o mundo. Logo, o professor não incorpora 

simplesmente os elementos que lhe são passados, mas sim que ele é capaz de criar 

currículo para além dessas práticas no cotidiano escolar. 

Tardif (2000) adverte para os saberes que são mobilizados pelo professor em 

sua prática, e que são formulados nos primeiros anos de sua prática pedagógica as quais 

denomina “saber experiencial”  e a partir daí se desenvolvem no âmbito de uma 

“carreira” , contendo dimensões identitárias e de socialização profissional. Alerta para a 

ausência de uma teoria unitária que oriente a prática do professor. Segundo Tardif o 

professor lança mão de várias concepções e técnicas provenientes de fontes diversas, 

como: “sua história de vida, familiar, cultura escolar, conhecimentos disciplinares, 

didáticos” .  Reforça a tese dos “novos sociólogos”  que contestam a ênfase dada nos 

anos 50/60 aos fatores exteriores à escola, como o mercado, atribuída na análise do 

problema das desigualdades e seus determinantes sociais, porém, sua questão central é 

onde situar a ênfase, propondo que seja nos “ mecanismos de estruturação e circulação 

dos saberes subjacentes à diferenciação dos resultados e dos cursos”  (p.82).  

Como recomenda Certeau (1994) “ para ler e escrever a cultura ordinária, é 

mister reaprender operações comuns e fazer da análise uma variante de seu objeto”  

(p.35). 

Nossa proposta de investigação propunha promover atividades reflexivas com 

os professores como forma de intervenção no sistema pesquisado (Thiollent, 1994). 

Objetivou-se com esses momentos esclarecer sobre a natureza de situações 

problemáticas e a tomada de consciência da diversidade dos grupos envolvidos. 

O olhar adotado privilegiou as referências do cotidiano, como reflexão-ação, 

tal a nossa opção como forma de conduzir a análise da prática pedagógica.  

Outra definição foi a tomada do espaço escolar para configurar a pesquisa, 

oportunizando o contato, bem como o surgimento de questões decorrentes de situações 

vividas e das condições de trabalho dos professores. 
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Os procedimentos metodológicos utilizados para obtenção dos dados 

constaram de entrevistas semi-estruturadas, com itens abertos, registros de depoimentos 

escritos e orais sobre atividades de sala de aula e reuniões do grupo. As atividades dos 

grupos foram registradas sob a forma de relatórios, gravação, fotos etc. 

Coube aos alunos executarem e avaliarem pequenos projetos de intervenção 

nas atividades práticas de sala de aula, a partir dos relatórios de observação produzidos.  

 

 

À guisa de Conclusão 

 

Os professores evidenciaram uma relação afetiva acentuada com a carreira, 

atribuindo –lhe expressões de “prazer”  “vício”  “desejo”  “atração”  e revelaram uma 

trajetória de amadurecimento de experiências por vezes diversificadas em outras 

funções pedagógicas. Apesar do prazer como atmosfera constitutiva de seu trabalho, 

não julgam cansativo o trabalho em duas ou mais escolas, apenas destacam que isto lhes 

impede de investirem na formação continuada.  

Reportaram-se às dificuldades relativas ao tratamento das questões de 

indiferenciação que atribuem à “estrutura vertical da escola que dificulta até mesmo a 

socialização dos resultados dos trabalhos dos alunos” . Não crêem que a escola esteja 

direcionada para o trato das diferenças, nem para a formação democrática dos alunos. 

Acusam estratégias como a aprovação automática pelo freqüente fracasso na qualidade 

da educação. A crise das instituições é considerada “causa de novos padrões culturais 

com reflexos sobre o ensino” . A crise institucional e a falta de recursos humanos e 

materiais estariam dificultando a abertura para trabalhar com as diferenças no sistema 

de ensino. Quanto ao atendimento à diversidade e a inclusão acreditam que “podem ser 

contempladas com um ensino de qualidade que respeite a subjetividade dos alunos e 

professores” . As questões aí relacionadas são tratadas em projetos sobre: ética, 

cidadania e valores. Quanto à inclusão reportam-se aos socialmente desiguais e alunos 

com necessidades especiais, afirmando que “o sistema não tem como atendê-los com a 

oferta de oportunidades iguais” , numa concepção meramente assistencialista viés em 

que pode incorrer a fabricação de políticas de identidade ao tentar recuperar a 

fragilidade do Estado.   
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As asserções dos professores entrevistados partem de uma visão essencialista 

que hipostasia as questões educacionais na estrutura do Estado. A crítica ao momento 

histórico não se faz acompanhar de uma reflexão sobre o papel social da escola nem da 

sua construção histórico-social. As formulações discursivas sobre a normatividade da 

escola se esgotam nas referências àquilo que é imposto, numa frontal negação das 

relações de força contra-hegemônicas que se estabelecem no empoderamento de grupos 

e movimentos sociais em novas relações de poder. A gestão controlada da exclusão, 

como adverte Santos (1997) conduz à descaracterização da diferença pela própria 

política pública, numa tendência universalista que se traduz por legislações, estando os 

critérios que a regulam no centro de uma crise de vulnerabilidade. Quanto à diversidade 

cultural atribuem a todos os sujeitos uma uniformidade cultural. Não se reportam às 

questões de diferença e identidade racial, sexual, ou de classe. Quanto às possibilidades 

de emancipação, na sociedade multicultural em expansão, acreditam ser tarefa de difícil 

atingimento.  

Acreditamos que as conclusões aqui evocadas podem não ser conclusivas, pois, 

representam apenas um momento de nosso trabalho com o grupo, entretanto não 

podemos deixar de ressaltar a resistência dos professores como sintomática dos tempos 

de crise, o que se observa nas dificuldades para elaborar propostas para o enfrentamento 

das questões de diversidade cultural. 

Paradoxalmente é neste mundo onde a guerra e os conflitos civis colocam 

como desafios o hibridismo, a reterritorialização, as novas fronteiras nas quais a 

diversidade étnica, lingüística e cultural hoje se afirma contestando a sistematicidade e a 

ordem, que a Pedagogia deve ser reinventada se desejarmos uma educação atenta à 

diversidade e, portanto mais emancipatória e mais justa.  
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