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RESUMO 

 

Esta tese tem como questão central o estudo do currículo na organização da escola em 

perspectiva crítica e emancipatória, com vistas ao compromisso humanizante da educação na 

rede pública municipal de ensino de Petrópolis, RJ. Apresenta como objetivo analisar as 

concepções de sociedade, indivíduo, educação, formação, inclusão, dentre outras, presentes 

nas políticas de currículo para a Educação Básica brasileira face às perspectivas sob as quais 

as políticas educacionais para o currículo inserem-se na arena geral das questões e/ou 

políticas socioculturais pela promoção da inclusão e a Educação em Direitos Humanos. Para 

tal, problematizamos as políticas de currículo, tendo em vista a necessidade de 

democratização da escola pública e, frente às demandas por educação inclusiva, as possíveis 

contribuições da formação e atuação dos professores no entendimento, conscientização e 

superação dos limites históricos e socioculturais presentes nas políticas e na implementação 

do currículo na escola; ainda os impactos das concepções dos professores sobre a educação 

inclusiva na implementação do currículo escolar e a presença da Educação em Direitos 

Humanos nas políticas de currículo, levando-se em consideração os aspectos sociais, 

históricos e pedagógicos instituídos do/no cenário da escola. As questões, sobre as quais esta 

tese se debruçou fundamentaram-se na Teoria Crítica da Sociedade, especialmente 

representada pelos pensamentos de Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse os 

quais contribuíram para o tensionamento de aspectos relativos às dimensões de cultura, 

indivíduo, educação e formação, inseridas nas contradições sociais que permitem o 

preconceito e alimentam a segregação imposta aos alunos com deficiência(s). Este estudo foi 

realizado na Escola Municipal Bataillard, de Ensino Fundamental da rede pública municipal 

de Petrópolis, RJ. Como instrumento de coleta de dados foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas, tendo como participantes seis professores regentes dos segmentos da 

Educação Básica, a saber: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Educação de 

Jovens e Adultos. Também se fizeram presentes a professora da Sala de Recursos 

Multifuncionais, a gestora e a orientadora escolar da unidade em foco, perfazendo-se o total 

de nove participantes. Pelos resultados obtidos pudemos constatar que, mesmo considerando 

os limites e contradições sociais impostos à escola contemporânea pela organização da 

sociedade de classes, há possibilidades de que, pela educação inclusiva com aportes nos 

Direitos Humanos e, de modo mais específico, pelo desenvolvimento do currículo em viés 

crítico e emancipatório, sejam criadas condições ao enfrentamento da exclusão histórica aos 

alunos com deficiência(s) nas escolas públicas brasileiras.  

 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas de Currículo; Inclusão Escolar; Formação de Professores; 

Educação em Direitos Humanos. 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis has as its central question the study of the curriculum in the organization of the 

school in a critical and emancipatory perspective, with a view to the humanizing commitment 

of education in the municipal public school of Petrópolis, RJ. It aims to analyze the 

conceptions of society, individual, education, inclusion, among others, present in the 

curriculum policies for Basic Education in view of the perspectives under which educational 

policies for the curriculum fit into the general arena of questions and / or sociocultural 

policies for promoting inclusion and human rights education. For such, we problematized the 

curriculum policies, considering the need of democratization of the public school and, in face 

of the demands for inclusive education, the possible contributions of the formation and 

performance of the teachers in the understanding, awareness and overcoming the historical 

and sociocultural limits present in the policies and in the implementation of the curriculum at 

school, as well as the impacts of teachers conceptions of inclusive education on the 

implementation of the school curriculum and the presence of human rights education in 

curriculum policies, taking into account the social, historical and pedagogical aspects 

instituted by the curriculum in the school setting. The questions on which this thesis 

addressed were based on the Critical Theory of Society, especially represented by the 

thoughts of Theodor Adorno, Max Horkheimer and Herbert Marcuse, which contributed to 

the tensioning of aspects related to the dimensions of culture, individual, education and 

formation, inserted in the social contradictions that allow prejudice and feed the segregation 

imposed on students with disabilities. This study was conducted at the Bataillard Municipal 

School of Elementary School of the municipal public network of Petrópolis, RJ. As a data 

collection instrument, semi-structured interviews were conducted, with six participants as 

teachers of the Basic Education segments, namely: Early Childhood Education, Elementary 

School I and II and Youth and Adult Education. Also present were the teacher of the 

Multifunctional Resource Room, the manager and the school counselor of the unit in focus, 

totaling nine participants. From the results obtained we can see that, even considering the 

social limits and contradictions imposed on the contemporary school by the organization of 

the class society, there are possibilities that, by inclusive education with contributions in 

Human Rights and, more specifically, by the development of the curriculum in critical bias, 

conditions are created to face historical exclusion for students with disabilities in Brazilian 

public schools. 

 

 

Keywords: Curriculum Public Policies; Inclusive Education; Teachers Training; Human 

Rights Education. 
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CURRÍCULO E FORMAÇÃO: 

LIMITES E CONTRADIÇÕES NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Esta tese de doutorado está vinculada ao grupo de pesquisa ‘Políticas em Educação: 

Formação, Cultura e Inclusão’, sob a coordenação de minha orientadora, Profª. Drª. 

Valdelúcia Alves da Costa, ligado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal Fluminense - UFF, na linha de pesquisa Políticas, Educação, Formação 

e Sociedade – PEFS e visa aprofundamento de pesquisa realizada durante meu Mestrado, 

concluído no ano de 2013, cuja temática versou sobre as políticas públicas de educação e a 

inclusão de alunos na rede pública municipal de Petrópolis, Rio de Janeiro, por intermédio de 

problematizações da formação docente e da educação especial na perspectiva da inclusão 

escolar. Com suporte teórico na Teoria Crítica da Sociedade, ao longo do desenvolvimento do 

referido estudo pude concluir que não se pode pensar a educação sem se ter em vista o projeto 

de homem que se quer formar e de sociedade que se quer para viver. Assim, apresentamos o 

estudo que segue com foco nas políticas para o currículo escolar, seus desdobramentos e 

discussão sobre a influência que exercem sobre a educação pública. 

Nesse sentido, as demandas contemporâneas pela democratização da escola pública 

implicam em percepção dos fins humanizantes da educação, pela constatação de que a 

diversidade é o que nos une e identifica não como espécies isoladas, mas sim como seres 

humanos, indivíduos que em sua essência carregam semelhanças e diferenças.  

Isso posto, coube-me ainda a observação de que a educação desenvolvida nas escolas 

se encontra em um momento de transformação. Estudos de Costa (2011, 2009, 2016) e 

Crochick (2011) dentre outros, afirmam que à escola da atualidade compete o papel de 

formação de homens e mulheres em sua inteireza, para que como pessoas críticas e 

participativas assumam-se em sua maioridade como dirigentes de suas vidas e sujeitos do 

mundo em que vivem. Logo, na forma como a escola concebe a sua função social, o seu papel 

de instância crítica e capaz de transformações se fará ou não legitimado. 

Ao longo de dezesseis anos (2001 a 2017), tive como prática diária a atuação na 

equipe técnico-pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Petrópolis/RJ, mais 

diretamente voltada à atenção às políticas de inclusão de alunos com deficiência(s) na escola 

comum. Atualmente lotada em sala de recursos multifuncionais, a convivência com 
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professores, alunos, famílias e corpo pedagógico de diferentes unidades escolares aguçaram-

me a atenção e o questionamento sobre como se vem organizando a oferta e o 

desenvolvimento do currículo na perspectiva do atendimento à diversidade dos alunos na 

escola contemporânea. 

Para Costa (2015), ao serem considerados os objetivos da educação sob a égide dos 

direitos humanos, a demanda por um movimento para além dos aspectos conteudistas e 

reducionistas dos currículos adotados nas escolas públicas abre possibilidades a uma práxis 

com base em pesquisas, “(...) original e resistente à dominação e ao aligeiramento da 

formação docente ainda vigentes na contemporaneidade” (p. 28).  

Logo, ao pensarmos uma educação fundamentada em direitos humanos, é possível 

vislumbrarmos a formação docente como política de democratização pelas possibilidades que 

se farão à produção do conhecimento, à pesquisa e à práxis abertas à experiência 

investigativa e teórica. Porque (Op. cit., p. 30): 

 

Essa possibilidade se agiganta quando os professores se dispõem a pensar para 

além do reducionismo das práticas pedagógicas heterônomas e cindidas, avançando 

por intermédio da experiência da pesquisa, da reflexão crítica e, consequentemente, 

na produção da prática docente original e emancipatória. 

 

Não obstante a atualidade de legislações, voltadas à organização da escola em 

perspectiva humana, pesquisas várias revelam que esse movimento não se mostra garantidor 

da efetividade da ação. Faz-se necessária a constatação de que leis só se substantivarão se 

assumidas em sua concretude nas diversas vertentes que normatizam e legitimam o contexto 

escolar, dentre as quais as propostas contidas nas políticas de currículo (Brasil, UNESCO, 

2013, p. 12):  

 

As instituições de ensino possuem grande responsabilidade na criação de espaços 

para a cultura dos Direitos Humanos. Estes devem ser inclusos em projetos 

pedagógicos, nos currículos, nas avaliações, nas produções de materiais 

pedagógicos e na atualização/capacitação dos professores. É oportuna a inclusão 

dessa temática para a sociedade civil através dos conselhos escolares. 

 

O trecho nos permite inferir que a escola atua como instância ideológica, uma vez 

espaço de produção e disseminação de saberes. A construção de saberes necessários à escola 

contemporânea implica em tensionamento do poder-saber culturalmente transmitido e 

legitimado, produtor de discursos e de subjetividades. 

Não se trata somente em pensar o currículo escolar para a inclusão e humanização, 

mas pensar no contexto da escola como lócus constitutivo de relações sociais e no caráter 
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processual da formação possível, vivida por seus diversos atores nos diferentes contextos da 

sociedade.  

A escola, como microcosmo social, onde se entrecruzam as diversas representações 

do macrocosmo, apresenta-se como espaço singular para o enfrentamento das contradições 

sociais. Dessa feita, a compreensão que se pretende focar acerca do currículo, suas 

concepções e implementações remete-se à própria constituição do indivíduo e à 

multiplicidade de significados e valores de que é formado. 

Processo histórico e cultural, a educação traz em si potencial de produção de 

semelhanças e diferenças entre os indivíduos. Se as relações de identidade e aproximação são 

mediadas pela cultura, as diferenciações e peculiaridades dependerão das construções 

subjetivas oportunizadas pelas experiências individuais e diversidade de situações a que o 

indivíduo é exposto e instigado a vivenciar.  

Elemento central na organização do processo educativo, o currículo envolve 

aspirações e objetivos de escolarização que não são possíveis de compreensão se não 

estiverem devidamente referendadas ao contexto social de sua produção e às 

intencionalidades subjacentes à sua concretização, segundo Goodson (1995, p. 17): 

 

(...) o conflito em torno do currículo escrito tem, ao mesmo tempo, um “significado 

simbólico” e um significado prático, quando publicamente indica quais aspirações e 

intenções devidamente inseridas nos critérios do currículo escrito servem para a 

avaliação e análise pública de uma escolarização.
1
  

 

Conforme avalia o autor, o currículo se encontra atrelado a valores simbólicos 

representativos da cultura do grupo social que o gesta e, por consequência, de sua prática se 

esperam respostas e condutas condizentes com definições prévias de (re) produções, mesmo 

que por diferentes metodologias e caminhos. 

Em uma perspectiva dialética e crítica, não nos é possível refletir sobre o currículo e 

suas inúmeras vertentes sem nos atermos ao contexto social em que é produzido e às 

condições objetivas de sua legitimação na escola, ou seja, tanto os processos implicados nas 

intenções inerentes à sua produção, quanto na materialização dessas nas instituições de ensino 

e salas de aula (MOREIRA, 2008).  

No cenário histórico da educação brasileira, muitas são as políticas de currículo 

escolar que se vêm constituindo para a Educação Básica a partir da década de 1990, em 

sintonia com o Artigo Nº 210 da Constituição Federal de 1988, que determina como dever do 

                                                 
1
 Grifos do autor. 
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Estado para com a educação “fixar conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de 

maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos 

nacionais e regionais”.  

Ao tensionarmos as contribuições do currículo escolar à formação do indivíduo, com e 

sem deficiência(s), na moderna sociedade de classes, frente à conjuntura social e histórica 

vivenciada ao longo dos últimos vinte anos no Brasil, problematizamos o cenário em que as 

políticas de currículo foram gestadas e as possibilidades que se colocam à formação humana 

no contexto da escola, compreendendo esse como campo intelectual da educação de alunos e 

de professores, seres sociais, cuja constituição é perpassada pelas tramas e redes que 

estruturam o subsolo cultural e social da formação do indivíduo. Nesse sentido, apoiamo-nos 

nas considerações de Adorno (1985, p. 41): 

 

Quanto mais complicada e mais refinada a aparelhagem social, económica e 

científica, para cujo manejo o corpo já há muito foi ajustado pelo sistema de 

produção, tanto mais empobrecidas as vivências de que ele é capaz. (...) A 

regressão das massas, de que hoje se fala, nada mais é senão a incapacidade de 

poder ouvir o imediato com os próprios ouvidos, de poder tocar o intocado com as 

próprias mãos forma de ofuscamento que vem substituir as formas  míticas 

superadas. 

 

Temos que os caminhos percorridos pela aparelhagem social e econômica e os 

avanços alcançados nos campos cientifico e tecnológico não propiciaram, na mesma medida e 

proporção, o potencial humano reflexivo-emancipatório, mas inversamente, contribuíram para 

que a pretensa superação das formas míticas do passado se travestisse de uma nova roupagem. 

Assim, esta tese está organizada da seguinte maneira: na Formulação da Situação-

Problema o objeto de estudo é proposto e justificado; tendo por base algumas categorias como 

as concepções de sociedade, indivíduo, educação, formação, inclusão, dentre outras, presentes 

nas políticas de currículo para a Educação Básica brasileira, relacionadas às questões 

investigadas e aos objetivos do estudo.  

A revisão da literatura foi desenvolvida em três capítulos. No primeiro capítulo, foram 

apresentados aspectos conceituais sobre o objeto de estudo e considerações sobre as políticas 

para o currículo escolar sob o prisma da Teoria Crítica da Sociedade, à luz do pensamento de 

Adorno, Horkheimer e Marcuse considerando-se que, sob tal perspectiva, compete à educação 

contribuir para o desenvolvimento da consciência crítica, capaz de promover o conhecimento, 

a análise e ação sobre a realidade. 

No segundo capítulo buscamos refletir sobre os reflexos da estrutura social em curso 

sobre o currículo escolar e os impactos de sua dinamização na escola pública. Contamos com 
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o apoio dos pensadores da Escola de Frankfurt, para a discussão e análise sobre as políticas 

públicas de educação para o currículo e como têm contribuído para a organização da escola 

contemporânea. 

Em relação ao terceiro capítulo couberam reflexões sobre as possibilidades à 

educação na formação humana crítica e emancipatória em contexto social guiado pela lógica 

instrumental e mercantilista que impregna a sociedade de classes, cujo discurso atravessa as 

políticas para o currículo escolar, problematizando, com aporte na Teoria Crítica da 

Sociedade, os limites e/ou avanços das políticas para o currículo em potencial crítico e 

emancipatório. 

Ao capítulo quarto, coube a apresentação e análise dos dados empíricos deste estudo, 

tendo como referência as políticas públicas nacionais e municipais, as experiências 

instituintes, as narrativas das professoras participantes, e as observações realizadas na Escola 

Municipal Bataillard, em Petrópolis/RJ, lócus do estudo. As análises dos dados coletados 

neste estudo se fundamentaram no pensamento de Adorno (2006, 1995), Horkheimer (1991, 

1975) e Marcuse (1982, 1968) em interlocução com estudiosos, como Crochíck (2011, 1995), 

Costa (2011, 2006), Contreras (2012) e outros os quais contribuíram à problematização de 

questões referentes a currículo, educação, formação de professores, inclusão, contradições e 

limites na escola pública, dentre outras. 

Nas Considerações Finais contemplamos as impressões do nosso estudo articuladas às 

experiências educacionais do município de Petrópolis/RJ, narradas pelos participantes desta 

pesquisa, os quais contribuíram tanto ao desvelamento quanto à compreensão acerca de como 

se configuram, se apresentam e, mais, como vêm sendo enfrentados os desafios postos ao 

desenvolvimento do currículo e à afirmação da educação democrática e humanizada na escola 

pública no âmbito do município de Petrópolis/RJ. 
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FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

EMANCIPAR OU REGULAR? QUESTÕES DE CURRÍCULO ESCOLAR NA 

SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

 

Esta tese
2
 apresenta como questão central o estudo do currículo na organização da 

escola em perspectiva crítica e emancipatória, com vistas ao compromisso humanizante da 

educação. Em uma interpretação crítica da sociedade, o que diferencia a educação adaptativa 

da educação emancipadora é a capacidade de autorreflexão crítica. O pensamento crítico, 

esclarece Horkheimer (1991, p. 46), “(...) considera conscientemente como sujeito a um 

indivíduo determinado em seus relacionamentos efetivos com outros indivíduos e grupos (...) 

mediado por este entrelaçamento, em vinculação com o todo social e a natureza”. Segundo o 

autor, a Teoria Crítica da Sociedade tem como objeto os homens, produtores de sua história, 

de suas formas de vida e do poder inato de intervir de modo crítico sobre o existente. Dessa 

forma, o diálogo que se busca estabelecer com o senso comum é grande desafio, imersos que 

estamos na cultura do consenso e da acriticidade. 

Nesse sentido, esta tese propôs investigar e refletir sobre as condições sociais vigentes 

no atual estágio civilizatório e os reflexos da conjuntura social contemporânea sobre os 

discursos das políticas de currículo para a Educação Básica nas duas últimas décadas no 

Brasil, sua função social e as possíveis interferências que exerce sobre a organização da 

escola pública.  

Na Constituição da República Federativa do Brasil (1988), o Artigo 6º, ao enunciar os 

direitos sociais inicia com a educação, depreendendo-se que este direito é garantidor dos 

subsequentes: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 

a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.  

Já no Artigo 208 encontramos o compromisso do Estado com o provimento dessa 

educação:  

 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

                                                 
2
 Este estudo está vinculado ao Projeto de Pesquisa (CNPq) ‘Violência Escolar: discriminação, bullying e 

responsabilidade’, (edital: Cidadania, Violência e Direitos Humanos, processo nº 442702/2016-7), tendo como 

coordenador nacional e internacional o Prof. Dr. José Leon Crochík (USP) e como coordenadora associada 

(UFF) a Profa. Dra. Valdelúcia Alves da Costa. 
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 I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada 

inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria; 

 

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;  

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta  

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

 

Em continuidade, o Artigo 210 determina como dever do Estado para com a educação 

“fixar conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar a formação 

básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais”. Em 1996 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica é aprovada e reforça a necessidade de uma 

base nacional curricular, cabendo à União “estabelecer, em colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de 

modo a assegurar formação básica comum” (Art. 9º - IV). 

Entre os anos de 1997 e 2000, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs - 

Parecer CNE/CEB nº 4/98 e Resolução CNE/CEB nº 2/98), foram elaborados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, colocando em destaque aspectos fundamentais de cada disciplina da 

Educação Básica. Eles foram consolidados em partes: 1º ao 5º ano em 1997; 6º ao 9º ano em 

1998; em 2000 foram lançados os PCNs para o Ensino Médio. 

No ano de 2010, durante a Conferência Nacional de Educação discutiu-se a 

viabilidade de uma base nacional curricular comum, como parte do Plano Nacional de 

Educação, então em pauta e hoje em vigor através da Lei nº 13.0005 de 25 de junho de 2014. 

Em avanço à ideia foram organizadas e promulgadas, no ano de 2013, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica, em substituição àquelas vigentes desde o ano 

de 1998. 

Em prosseguimento à política de ofertas e reordenamentos curriculares, em 17 de 

junho do ano de 2015, instituiu-se, por meio da Portaria nº 592 (GAB/MEC)
 3

, a Comissão 

de Especialistas para a Elaboração da Proposta da Base Nacional Comum Curricular. No mês 

de outubro, do mesmo ano, teve início a consulta pública sobre o texto base da primeira 

versão da BNCC. Concluída essa primeira etapa, em maio de 2016, uma segunda versão da 

Base Nacional Comum Curricular foi publicada e, após novas consultas articuladas por meio 

de Seminários Estaduais, organizados pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação 

                                                 
3
 Disponível em: escolas.educacao.ba.gov.br/system/files/private/.../2015/portaria-mec-n-592-bnc.pdf. Acesso 

em 05/03/2017. 
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(CONSED) e pela União Nacional dos Dirigentes Municipais (UNDIME), em 04 de abril de 

2017, uma terceira versão, relativa aos ensinos Infantil e Fundamental, veio a público.  

No tocante ao Ensino Médio, uma segunda versão da BNCC permaneceu em vigência 

por meio da Medida Provisória nº 746, datada de 22 de setembro de 2016, até a apresentação, 

pelo MEC, ao Conselho Nacional de Educação (CNE) da terceira versão no dia 03 de abril de 

2018, em documento homologado pela Portaria n° 1.570, publicada no Diário Oficial da 

União de 21/12/2017, Seção 1, pág. 146. 

Embora não nos contrapondo às reformas, úteis e necessárias ao processo educativo, 

não nos podemos furtar a reflexões críticas sobre a que ou a quem as propostas (novas?!) se 

destinam e em quais componentes conceituais se afirmam, conforme pensamento de Adorno 

(2005, p. 2) ao tratar do processo formativo do indivíduo na sociedade de classes: 

 

Reformas pedagógicas isoladas, indispensáveis, não trazem contribuições 

substanciais. Poderiam até em certas ocasiões reforçar a crise, porque abrandam as 

necessárias exigências a serem feitas aos que devem ser educados e porque revelam 

uma inocente despreocupação frente ao poder que a realidade extrapedagógica 

exerce sobre eles. 

  

Segundo o autor, o desafio é o de olhar criterioso sobre a realidade que circunda e 

constitui as condições materiais concretas dos diferentes espaços da escola, considerar a 

trajetória histórica, seus sujeitos, sua complexidade, sua organização e expectativas, enfim, 

decifrar os meandros que constituem e alimentam sua essência. Nessa perspectiva, as 

mudanças propostas ganhariam corpo e forma necessários ao serem oportunizados estudos e 

reflexões diretamente relacionados ao Projeto Pedagógico de cada escola, com 

questionamentos sobre as concepções de currículo e questões, dentre outras, sobre as 

contradições sociais e políticas do currículo escolar. 

Nesse cenário contraditório, no qual opostas tendências convivem, competem e se 

expressam, a profusão de documentos elaborados e ofertados como propostas de melhoria e 

adequação da Educação Básica às necessidades da sociedade contemporânea é potencial 

indicador da dimensão caleidoscópica do processo educativo, marcado por variáveis sociais e 

pedagógicas, que não podem ser ignoradas ou mesmo analisadas fora de contexto dialógico 

entre escola e sociedade, considerando-se cultura, conhecimento e desenvolvimento humano, 

como preconizado no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, PNEDH 

(UNESCO, 2007, p. 31): 
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Não é apenas na escola que se produz e reproduz o conhecimento, mas é nela que 

esse saber aparece sistematizado e codificado. Ela é um espaço social privilegiado 

onde se definem a ação institucional pedagógica e a prática e vivência dos direitos 

humanos. Nas sociedades contemporâneas, a escola é local de estruturação de 

concepções de mundo e de consciência social, de circulação e de consolidação de 

valores, de promoção da diversidade cultural, da formação para a cidadania, de 

constituição de sujeitos sociais e de desenvolvimento de práticas pedagógicas. 

 

 Desse modo, a problematização e a análise crítica das questões sociais e o potencial 

conscientizador e emancipatório da educação não podem estar ausentes de discussões 

necessárias às propostas de políticas curriculares uma vez que, segundo Adorno (1995a, p. 

189): “Somente a tomada da consciência do social proporciona ao conhecimento a 

objetividade que ele perde por descuido enquanto obedece às forças sociais que o governam, 

sem refletir sobre elas. Crítica da sociedade é crítica do conhecimento e vice-versa”. O autor 

nos adverte sobre a primazia do objeto não se sobrepor ao sujeito, ou seja, é no ato reflexivo 

e no fortalecimento do potencial subjetivo de análise crítica das situações objetivas 

observadas, que será oportunizado ao indivíduo o desenvolvimento do pensar emancipado. É 

fato que as políticas, sejam em quais situações se apresentem, não são ingênuas porque fruto 

de forças, circunstâncias e contextos sociais e culturais em que são gestadas. 

Atrelada à concepção e à elaboração do currículo há a concepção de homem e de 

sociedade e o papel que se atribui à educação e à escola como espaço de formação de 

indivíduos alinhados com as demandas das propostas ofertadas. Aos olhos de Marcuse (1968, 

p. 89), o conjunto de necessidades existenciais e o modo como se apresentam “(...) indicam o 

sentido de produção e reprodução sociais”. Saliente-se que para o autor, a base histórica 

sobre a qual se assentam as necessidades existenciais de uma sociedade indica as prioridades 

objetivas dessa sociedade. Inerentes a essa base produzem-se e reproduzem-se suas áreas 

econômicas e ideológicas, porque nela baseadas.  

Sob tal perspectiva, podemos concluir que nesse contorno de regularidade, por meio 

das propostas curriculares previamente elaboradas e apresentadas do alto as transformações 

sociais acontecerão a contento das proposituras sócio-históricas alinhadas às forças 

dominantes. Ocorre que, na estrutura da sociedade atual o campo em que essas propostas 

transitam se faz atravessado por questões várias de ação e reação um tanto contraditórias e 

regressivas, do capital que a tudo domina, subjugando instituições e indivíduos, em resumo 

(Adorno, 2005, p. 10): 
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A vida, modelada até suas últimas ramificações pelo princípio da equivalência, se 

esgota na reprodução de si mesma, na reiteração do sistema, e suas exigências se 

descarregam sobre os indivíduos tão dura e despoticamente, que cada um deles não 

pode se manter firme contra elas como condutor de sua própria vida, nem 

incorporá-las como algo específico da condição humana. 

 

O vazio da identificação com o existente suprido pelo princípio de equivalência que 

se esgota na reprodução de si mesmo, arrebanha a consciência do indivíduo que, 

irrefletidamente, acata o que lhe é oferecido. Nesse contexto, dentre outros cabe à escola o 

papel fundamental de desvelar essa trama, que obsta ao indivíduo o direito à experiência e ao 

livre pensar e o currículo pode contribuir, justamente, para encobrir situações latentes em 

uma sociedade imersa em uma crise política, econômica e ética inerentes ao capital uma vez, 

conforme avaliado por Marcuse (1982, p. 31): 

 

O impacto do progresso transforma a Razão em submissão aos fatos da vida e à 

capacidade dinâmica de produzir mais e maiores fatos do mesmo tipo de vida. A 

eficiência do sistema embota o reconhecimento individual de que ela não contém 

fato algum que não comunique o poder repressivo do todo. Se os indivíduos se 

encontram nas coisas que moldam a vida deles, não o fazem ditando, mas aceitando 

a lei das coisas – não a lei da Física, mas a lei da sociedade.  

 

Desse modo, o autor questiona o conceito usual de alienação
4
, pois nessa perspectiva 

de construção social, o indivíduo se constitui e se identifica com a existência que lhe é 

imposta e nela encontra e constitui suas necessidades e satisfações. Logo, a imposição feita à 

existência objetiva-se e se faz realidade, envolve o sujeito de modo a naturalizar as condições 

de forças envolvidas, posto que “(...) a ‘falsa consciência’ de sua racionalidade se torna a 

verdadeira consciência”. (op. cit., p. 31)  

Por conseguinte, se a educação é um modo como as pessoas são preparadas para viver 

em sociedade, para se compreender aquela é necessário o mergulho nesta.  

As questões sobre as quais este estudo se debruça apresentam como referencial 

teórico a Teoria Crítica da Sociedade, especialmente representada pelo pensamento de 

Adorno (1903-1969), Horkheimer (1875-1973) e Marcuse (1878-1979) autores cujos estudos 

e ideias contribuem para o enfrentamento de questões relativas às dimensões de cultura, 

ideologia, poder, sociedade, indivíduo, educação e formação inseridas nas contradições 

sociais que alimentam as tensões, conflitos, concessões culturais, políticas e econômicas que 

(des)organizam o currículo na escola pública. Assim, reafirmo as contribuições dos 

                                                 
4
 Alienação: Ação ou resultado de alienar-se; estado ou condição daquilo ou daquele que se alienou. Falta de 

interesse, de conhecimento ou de consciência sobre as questões importantes da sociedade, sobre os 

acontecimentos do país e do mundo. Fonte: www.aulete.com.br/. Acesso em 10/10/2017. 

http://www.aulete.com.br/
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pensadores da Escola de Frankfurt, pelo posicionamento assumido por Adorno (2008, p. 343-

344): 

 

A tarefa mais importante da pesquisa social empírica hoje seria descobrir realmente 

até que ponto os homens efetivamente são e pensam nos termos em que são 

formados pelos mecanismos
5
. A partir de trabalhos feitos no Instituto de Pesquisa 

Social temos elementos que indicam a existência de uma curiosa ambiguidade. Isto 

é, de um lado, os homens se subordinam aos mecanismos da personalização como 

estes são promovidos pela indústria cultural
6
. Mas, ao mesmo tempo, basta avançar 

um pouco além da superfície, sem precisar recorrer a entrevistas profundas, pois é 

muito fácil constatar isso, todos os homens sabem (...) não têm essa terrível 

importância. (...) se os homens efetivamente são envolvidos, mas simultaneamente 

também não o são, se, portanto, há aqui uma consciência duplicada e em si mesma 

contraditória, isso poderia ser a base de apoio do esclarecimento social que é 

necessário diante do fenômeno da personalização, que evidentemente é apenas parte 

de um contexto muito mais amplo para esclarecer. 

 

A coexistência sujeito-mundo estrutura-se em movimento de constante e intensa 

retroalimentação. Ou seja, inserido na cultura e estabelecendo e sofrendo interferências 

inerentes às relações sociais, não somente a dimensão racional do indivíduo se encontra 

envolvida, mas também as perspectivas éticas e estéticas, com aproximações subjetivas e 

sensíveis que instigam à humanização e a possibilidades de novas aproximações à realidade 

circundante. Pela perspectiva da Teoria Crítica, o processo de apreensão da sociedade como 

reprodução material e histórica, dá-se como mediação e não como fato repentino, súbito. Ou 

seja, sob a perspectiva de Horkheimer (1991, p. 71): 

 

(...) o conhecimento do desenrolar histórico da totalidade continua sendo o motivo 

propulsor. Não é um objeto filosófico particular que caracteriza a diferença entre 

teoria crítica e observações especializadas, mas é a consideração das tendências da 

sociedade global que é decisiva, mesmo nas suas ponderações mais abstratas, 

lógicas e econômicas.  
 

Decifrar a gênese da reprodução histórica do social e trazer à reflexão as 

determinações sociais objetivas que concorrem para o status quo observado nas diferentes 

esferas da sociedade é desafio a esta perspectiva teórica. 

Tal complexidade foi problematizada no âmbito desta tese na identificação dos 

desafios e possibilidades do currículo escolar identificados tanto no Projeto Pedagógico 

quanto nas concepções dos professores da Escola Municipal do Bataillard, em Petrópolis, R.J, 

                                                 
5
 O autor refere-se às imposições da indústria cultural.  

6
Indústria Cultural: termo que remete a âmbitos da economia e cultura, associando-se a expressão ‘indústria’ à 

produção de mercadorias como necessidades e ‘cultural’ à produção de consciências com precisão dessas 

necessidades. (MAAR, Wolfgang Leo – Revista Educação – Especial: Adorno pensa a Educação, s/d, p. 26-35). 
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levando-se em consideração as questões investigadas e o objetivo proposto para este estudo, a 

seguir: 

 

 Questões: 

 Quais as experiências dos professores de uma escola pública que agora é uma escola 

inclusiva? 

 Quais as concepções de currículo presentes nas políticas de educação, tendo em vista 

a necessidade de democratização da escola pública face às demandas por educação 

inclusiva? 

 A Educação em Direitos Humanos se faz presente nas políticas de currículo escolar, 

levando-se em consideração os aspectos sociais, históricos e pedagógicos instituídos 

do/no cenário da escola? 

 Quais são as possíveis contribuições da formação e atuação dos professores no 

entendimento, conscientização e superação dos limites históricos e socioculturais 

presentes nas políticas e na implementação do currículo na escola? 

 Quais são os impactos das concepções dos professores sobre educação inclusiva na 

implementação do currículo escolar? 

 

Considerando as questões apresentadas e seus desdobramentos, segue o objetivo 

proposto para este estudo: 

 

 Objetivo: 

 Analisar as concepções de sociedade, indivíduo, educação, formação, inclusão, dentre 

outras, presentes nas políticas de currículo, tendo como lócus a Escola Municipal 

Bataillard, situada no município de Petrópolis, RJ, no que se refere: 

(i) Às perspectivas sob as quais as políticas educacionais para o currículo inserem-se na arena 

geral das questões e/ou políticas socioculturais pela promoção da inclusão e a educação em 

direitos humanos; 

(ii) à problematização sobre o currículo como elemento essencial às políticas e práticas 

democráticas na escola pública, face aos limites sociais; 

(iii) à sua implementação no cotidiano da Escola Municipal Bataillard no que se refere à 

educação dos alunos com deficiência(s) na perspectiva inclusiva. 
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Pressupondo as questões investigadas e o objetivo proposto para esta pesquisa, 

alicerçamos o objeto de nossa tese Currículo e Formação: limites e contradições na educação 

inclusiva tendo em vista que este estudo apresenta como questão central a 

discussão/problematização do currículo na organização da escola em perspectiva crítica e 

emancipatória, com vistas ao compromisso humanizante da educação. 

Metodologicamente embasadas na Teoria Crítica da Sociedade, as reflexões e análise 

dos dados coletados encontram-se subsidiadas pelos pensamentos de Adorno, Horkheimer e 

Marcuse no que tange a fundamentações para discussões sobre currículo, escola, educação, 

docência, formação e sociedade, categorias de análise deste estudo. 

Ao nos voltarmos para a pesquisa com aporte metodológico na Escola de Frankfurt, há 

que se refletir sobre o caráter massificador da indústria cultural, produtora e reprodutora de 

exclusão, numa clara oposição à emancipação humana e ao livre pensar, ressaltando-se a 

importância da escola como instância capaz de contribuir para a formação de consciências 

críticas e emancipadas, abertas ao reconhecimento das imposições colocadas pelas condições 

objetivas materiais da sociedade de classes e ao compromisso com a superação da situação 

vigente.  

Nessa perspectiva, temos que o tratamento epistemológico desse referencial visa 

trazer à tona as condições objetivas materiais e as contradições sociais que sustentam as 

situações observadas. Desse modo, por meio da concepção crítica, o objeto não é conhecido 

meramente pela razão, uma vez que sua apropriação é experiência subjetiva porque 

individual. 

Temos em Adorno (2009, p. 92) que “(...) A crítica dialética posiciona-se de modo 

dinâmico ao compreender a posição da cultura no interior do todo”. Nesse sentido, a análise 

crítica permite-nos movimento de constante resistência, ao tensionar, problematizar e trazer à 

tona as condições objetivas materiais e as contradições sociais que sustentam as situações 

observadas, o que se buscou ao longo do estudo proposto. 

Com isso, o mundo objetivo, compreendido como espaço social e realidade da 

sociedade humana é parte de construção histórica e a essa intrinsecamente relacionado em 

essência e possibilidades, em cuja trajetória se apresentam os movimentos de superação e 

transformação de formas anteriores.  

Sob essa ótica, o desafio que se coloca ao pesquisador é o do reconhecimento de 

como e por meio de que o homem e seu mundo objetivo se tornaram o que são e as 

repercussões que recaem sobre as relações sociais vigentes. Segundo Marcuse (1982, p. 232):  
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De fato, o conceito dialético, ao compreender os fatos dados transcende a estes. 

Este é o próprio indício de sua veracidade. Ela define as possibilidades históricas; 

mas a realização destas, só pode estar na prática que responde à teoria, e, na 

atualidade a prática não dá tal resposta. 

 

Ou seja, as contradições humanas se fazem no transcorrer histórico de necessidades e 

possibilidades, não existem por si. Esse reconhecimento não é possível tão-somente por um 

contemplar receptivo e desconexo das condições objetivas materiais que o constituíram; 

trata-se, pois, de movimento de superação da realidade exterior estranha e coisificada e 

apropriação consciente do contexto histórico-social, de modo que sejam percebidos como 

objetos humanos, isto é “objetivação do homem” 
7
.  

Neste estudo de Doutorado em Educação, propus-me à reflexão, à problematização e à 

análise sobre práticas, concepções e políticas para o currículo em uma escola da rede 

municipal de ensino de Petrópolis/RJ e suas possibilidades de transformações e/ou reprodução 

de ações nessa rede. 

Consequentemente, o problema central desta pesquisa se refere, sobretudo, a quanto o 

currículo tem contribuído para a autoconservação e/ou a reprodução da sociedade burguesa no 

âmbito da escola pública no município de Petrópolis, RJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Termo empregado por Marcuse. In: MARCUSE, H. Ideias sobre uma Teoria Crítica da Sociedade. Rio de 

Janeiro: Zahar Editores, 1972, p. 44. 
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CAPÍTULO 1 

 

POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO E CURRÍCULO PARA O ENSINO BÁSICO NO 

BRASIL: PERSPECTIVAS E DEMANDAS 

 

Neste capítulo analisamos a trajetória das políticas para o currículo na Educação 

básica brasileira a partir do final do ano de 1996, com a promulgação da LDBEN 9.394 

(Brasil, 1996) e os impactos, sobre a organização do currículo escolar, advindos da 

organização social e política nacional.  

No cenário educacional brasileiro, recentes pesquisas de Moreira e Candau (2008), 

Lopes e Macedo (2010, 2011) e Silva (2001, 2008) dentre outros, tratam da temática do 

currículo, sua historicidade, desafios e compromisso com a formação humana, com enfoque 

nas contradições entre os legitimados direitos à educação que levaram para as escolas grupos 

sociais antes ausentes desse espaço e o momento histórico em que urge a reflexão sobre o 

tipo de homem que estaria afinado com o atual cenário social globalizado. Assim, em acordo 

com o expresso no documento Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais (Brasil, 

2013, p. 51): 

 

O direito à educação não se resume ao acesso à escola, pois ele não será vivenciado 

plenamente se a escola não der ao indivíduo informações, conhecimentos e domínio 

de técnicas imprescindíveis à compreensão de mundo que o rodeia, desenvolvendo 

nele o senso crítico que o levará a uma ação transformadora da realidade. (...) Os 

projetos curriculares podem trazer concepções capazes de contribuir para a 

leitura crítica do mundo. Torna-se importante, então, traçar objetivos compatíveis 

com a formação com foco em temáticas da vida cotidiana, solidariedade, 

compaixão e justiça, por exemplo.
8
 

 

Pelo exposto, consideramos que as questões implicadas nas políticas de currículo 

assumem complexidade significativa, pois: como é possível discutir um projeto de currículo 

que traga em sua essência questões emancipatórias e transformadoras, frente ao cenário de 

desigualdades, violência e discriminação em que vivemos? 

Partindo-se do princípio de que ao ato educativo cabe o compromisso de gestar em 

cada indivíduo a humanidade que é histórica e coletivamente produzida pelo conjunto dos 

homens, ao longo deste capítulo ao estabelecermos diálogo com autores frankfurtianos como 

                                                 
8
 Grifos nossos. 
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Adorno (1995, 1985), Horkheimer (1991) e Marcuse (1972, 1968), buscamos apoio para o 

desenvolvimento de questionamentos e problematizações sobre as (im)possibilidades da 

educação e do conhecimento na conjuntura da sociedade de classes, a historicidade e a 

transitoriedade da formação existente, conforme Marcuse (1968, p. 66): 

 

A análise do homem histórico indicou a consciência e suas contribuições como 

partes da totalidade histórico-social, enquanto fundadas no ser concreto histórico. 

Também o conhecimento não é um ato que a existência humana arranca da 

imanência da historicidade. Mesmo que se queira celebrar o conhecimento como 

“além da história” ou “fora da história”, o próprio ato de conhecer não se trata de 

algo que tomba no ser concreto, e sim sempre uma contribuição do homem 

concreto, enquanto a situação histórica concede a possibilidade de cada 

conhecimento
9
.  

 

Ou seja, a escola, como instituição educativa está historicamente vinculada às 

estruturas sociais e ao contexto histórico que a definem. Consequentemente, o desafio do 

desenvolvimento da práxis educacional que se reconheça nas condições objetivas da 

sociedade e, com base nesse entendimento, o agir sobre o existente.  

Estudos de Apple (1982), Moreira e Silva (2011), Goodson (2008), Simon e Giroux 

(2011), Tyler (1949) dentre outros, sustentaram reflexões sobre a oferta de conhecimentos 

seletivamente ordenados e distribuídos por meio do currículo escolar, sua legitimação e 

materialização no contexto social e histórico em que nos encontramos, assim avaliado por 

Apple (1982, p. 190):  

 

A área do currículo e a educação como um todo têm estado voltadas para reformas 

graduais. Isto é compreensível, em vista da ideologia liberal que orienta a maioria 

da atividade educacional e em vista das pressões e do interesse da área em servir às 

escolas e aos seus programas objetivos. Em virtude desses efeitos, devem estar 

conscientes das razões e intenções que os orientam. 

 

Em acordo com as considerações do autor, as constantes e inumeráveis reformas 

curriculares observadas no contexto educacional brasileiro ao longo dos últimos vinte anos 

contribuem para reflexões relativas às intervenções do aparato econômico e mercadológico 

sobre as políticas de currículo. 

Evidenciamos, ainda, as contribuições dos estudos de Severino (2006), Ghiraldelli 

(2001) e Rodrigues (2006), em apoio a questões conjunturais históricas e econômicas da 

moderna sociedade brasileira e em referência ao cenário em que os discursos sobre as 

                                                 
9
 Grifos do autor. 
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propostas curriculares são desenvolvidos e apresentados nas duas últimas décadas da 

educação no Brasil. 

Com base no entendimento de que limites sociais serão vencidos quando confrontados 

e reconhecidos nos diferentes fios da teia que os compõem, o ato de pensar criticamente 

propicia tomada de consciência sobre o reducionismo da razão que contribui para o discurso 

hegemônico na escola contemporânea, em sintonia com o aparato da “indústria cultural”. 

Conceito originalmente apresentado por Adorno e Horkheimer, no ano de 1947, na 

obra Dialética do Esclarecimento, com o termo indústria cultural os pensadores buscaram 

posicionar o contexto social contemporâneo, cuja característica primordial consiste em dirigir 

as necessidades dos indivíduos, transformados em massas amorfas, reféns que se transmutam 

em consumidores disciplinados e vorazes, subsumidos à dominante ideologia do capital uma 

vez que o cenário deste modo se configura (Op. cit., 1985, p. 102):  

 

Cada qual deve se comportar, como que espontaneamente, em conformidade com o 

seu level, previamente caracterizado por certos sinais, e escolher a categoria de 

produtos de massa fabricados para seu tipo. Reduzidos a um simples material 

estatístico, os consumidores são distribuídos nos mapas dos institutos de pesquisa 

(que não se distinguem mais dos de propaganda) em grupos de rendimentos 

assinalados por zonas vermelhas, verdes e azuis. 

 

Nesse contexto, no atual estágio civilizatório, reflexo do capitalismo tardio, assentado 

na lógica tecnicista do desempenho e produtividade, há que se refletir sobre quais 

conhecimentos, crenças, hábitos e valores permeiam o espaço escolar e se materializam em 

atitudes e práticas reveladoras ou não do processo de superação e humanização ou de 

adaptação e reprodução da atual sociedade na escola. A esse respeito encontramos apoio na 

fala de Crochick (2011, p. 120):  

 
A ênfase que a indústria cultural dá à cidadania, à participação democrática para 

tornar a sociedade mais justa pertence ao conjunto de ilusões destinado a pregar 

esperanças numa sociedade anacrônica, ou seja, que já esgotou as suas 

possibilidades de realização de felicidade, liberdade e justiça.  

 

Não se pode negar que como reprodutoras da conjuntura social vigente, as instituições 

educacionais são organizadas para a reprodução de modelos de relações sociais 

estabelecidos. Desse modo, trata-se de lugar socialmente legitimado onde se produzem e 

reproduzem relações de saber-poder, uma vez que “(...) O mestre não diz mais: você pensará 

como eu ou morrerá. Ele diz: você é livre de não pensar como eu: sua vida, seus bens, tudo 

você há de conservar, mas de hoje em diante você será um estrangeiro entre nós” (ADORNO 
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e HORKHEIMER, 1985, p. 110). Ou seja, os conteúdos sociais se fazem para a adaptação e 

não para sua superação do existente. 

Com aporte nos autores, tem-se que na contemporaneidade não há como ignorar a 

relação entre a escola e questões ligadas a concepções ideológicas e culturais que ditam o 

poder-saber, uma vez que a sociedade no capitalismo tardio não se sustentaria sem a 

existência de mecanismos e instâncias encarregadas da manutenção de seu status quo, tendo 

na escola espaço privilegiado para isso.  

Sob tal perspectiva, estudos de Costa (2015, 2011) e Crochick (2016, 2011), sobre a 

atualidade da escola e seus atores revelam que ao problematizarmos a função da escola 

dentro da sociedade como ‘instância de formação’, é provável observarmos que em 

determinadas organizações sociais onde os valores democráticos estejam ultrajados, as 

escolas presentes nestas sociedades estejam mais vulneráveis a uma deformação cultural que 

se balizam na ‘pseudoformação’, isto é, uma formação regressiva que não permite ao 

indivíduo avanços para o livre pensar, porque cooptados por necessidades simbólicas e 

identitárias ditadas pela industrialização e mercantilização em escala universal, pois, segundo 

Crochick (2011, p. 14): 

 

A formação do indivíduo por meio dessa perspectiva cultural – redução da cultura à 

mercadoria – seria propícia não ao desenvolvimento de uma interioridade, mas à 

contínua exteriorização ou projeção, posto que a identificação forjada com as 

imagens da publicidade que não se distinguem mais das mercadorias é, no 

capitalismo, voltada à reprodução do capital: ou como reprodução da força do 

trabalho ou como ampliação do lucro, e não objetiva que o indivíduo se torne 

diferente do que já é. 

 

Se a formação do indivíduo se faz pela interiorização da cultura e se essa se expressa 

em raízes heterônomas e acríticas, a coordenação indivíduo-sociedade, a compreensão dos 

fatos e a elaboração de conceitos estarão sujeitos às possibilidades perceptivas que lhes são 

propiciadas. Logo, reduz-se a percepção do mundo às formas existentes, em obediência às 

instâncias pelas quais são gestadas.  

Ao longo das duas últimas décadas, mais especificamente após a publicação de Lei 

9.394 de 20 de dezembro de 1996, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

vários foram os documentos elaborados e distribuídos às redes e Sistemas de Ensino tratando 
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do currículo e suas diretrizes, em conformidade com o preconizado no artigo que segue
10

 

 

Art. 9º A União incumbir-se-á de: 

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 

mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. 

 

Ao nos defrontarmos com a profusão de documentos disponibilizados somos 

encorajados a refletir em quais bases conceituais foram constituídos e o porquê de essas se 

apresentarem como essenciais à modernização da educação brasileira, tomando-se a realidade 

concreta e as relações de força historicamente produzidas e objetivadas entre os grupos sociais 

no Brasil, mais especificamente a partir da década de 1990.  

Por ser a educação componente estrutural da sociedade, entre as estratégias para 

pretensas soluções para o equacionamento de problemas sociais vigentes, as escolas são 

instigadas a inovações, dentre as quais atualizações e modificações nos currículos.  

 

1.1 A emergência das políticas de currículo no Brasil 

 

Assumindo papel de centralidade na formação educacional, o desenvolvimento da 

escola moderna encontra-se atrelado às forças do capitalismo que demoveram o campo da 

condição de principal meio de produção. É em meio a esse contexto que as políticas de 

currículo se robustecem e ganham formas diversas para legitimar uma escolarização, em 

atenção à lógica vigente em determinado tempo-espaço social, conforme afirmado por 

Goodson (2003, p. 21): “(...) Entender a criação de um currículo é algo que deveria 

proporcionar mapas ilustrativos das metas e estruturas prévias que situam a prática 

contemporânea”. 

Nesse sentido nos propusemos a resgate de um ‘passado recente’, da história do 

currículo escolar, cotejando com elementos inerentes à construção cultural de que somos 

frutos, a fim de trazermos à reflexão mecanismos de ordem social, cultural e econômica que 

perpassaram as políticas de currículo nos últimos vinte anos da Educação Básica no Brasil. 

Para fins deste estudo, buscamos indicar alguns aspectos que nos pareceram essenciais para o 

                                                 
10

 BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 20 de março de 2018. 
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esclarecimento de uma sequência lógica de acontecimentos na história das reformas na 

educação brasileira que repercutiram na organização dos currículos escolares. 

Saliente-se que em Adorno (1995, p. 29) temos o resgate do passado como processo de 

desvelamento e clarificação de consciência, uma vez que: 

 

A pergunta “O que significa elaborar o passado” requer esclarecimentos. Ela foi 

formulada a partir de um chavão que ultimamente se tornou bastante suspeito. 

Nesta formulação, a elaboração do passado não significa elaborá-lo a sério, 

rompendo seu encanto por meio de uma consciência clara. Mas, o que se pretende, 

ao contrário, é encerrar a questão do passado, se possível inclusive riscando-o da 

memória. (grifos do autor). 

 

Para tal, contextualizar as questões sociais é essencial, uma vez ser o homem parte da 

percepção de um fazer em constante movimento, de uma rede de interações que se (re) 

constroem intrinsecamente ligadas à essência que as constitui. Assim sendo, mudanças 

conceituais serão possíveis somente a partir do processo de elaboração e internalização de 

novos fazeres, capazes de romper com concepções histórica e culturalmente instituídas.  

Corroborando com isso, Goodson (2008) afirma a relevância do resgate da história do 

currículo, não no intuito de simples descrição estática de como se organizava o conhecimento 

escolar no passado em comparação com o presente, mas em perspectiva que toma o 

conhecimento corporificado no currículo como um artefato social e cultural, cuja 

historicidade vise explicitar como esse determinado artefato, em meio à dinâmica social em 

que foi moldado, veio a se tornar o que é. Em sintonia com o posicionamento de Adorno 

(1995), porém tendo o currículo escolar como seu objeto de pesquisa, o autor assim se 

posiciona: “Ao compreender as circunstâncias históricas em que as forças da mudança 

surgem, podemos avaliar o equilíbrio provável de seus elementos progressistas ou 

regressivos” (Op. cit., p. 21).  

Logo, o resgate do passado, numa perspectiva crítica, reveste-se de esclarecimentos, 

com vistas ao enfrentamento e superação dos fatores reprodutores e mantenedores do status 

quo reinante, sobre o que buscamos refletir ao longo do capítulo que apresentamos. 

Partindo-se da concepção de que no passado são encontradas muitas das explicações 

para as situações observadas no presente, tem-se que a alienação da memória obsta ao homem 

o esclarecimento essencial ao desenvolvimento da consciência crítica e consequente 

autonomia no pensar. O esvaziamento do passado e sua negação contribuem para o 

afastamento do reconhecimento de questões objetivas materiais reprodutoras de ideologias 

vigentes na sociedade contemporânea. 
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Sob tal perspectiva, o ato de pensar o passado torna-se elemento de resistência à sua 

repetição ao propiciar a dúvida, o questionamento e a crítica capazes de subverter a cultura da 

dominação e segregação impostas às minorias, pois: “(...) A elaboração do passado, como 

esclarecimento é essencialmente uma tal inflexão em direção ao sujeito, reforçando a sua 

autoconsciência e, por esta via, também o seu eu” (Adorno, 1995, p. 48). 

Por considerarmos que as políticas educacionais se encontram em estreita relação com 

o contexto social e histórico em que são pensadas e instauradas, valem considerações sobre as 

condições estruturais da sociedade brasileira em que se desenvolveram as propostas 

pedagógicas e curriculares ao longo de nosso processo educacional, estabelecendo-se relações 

com os conceitos cunhados para o currículo em sua trajetória histórica. Nesse enfoque 

tomamos o currículo como construção social, tanto em nível de prescrição, quanto de 

processo e prática. 

Assim, julgamos a importância de resgate histórico de como se organizaram os 

contornos da educação brasileira e as influências advindas de países que conceberam a 

estruturação da escola como potencial elemento de organização social e econômica, em 

especial os Estados Unidos da América, para a percepção de componentes que contribuíram 

para justificar a estrutura educacional e as propostas curriculares vigentes em nosso país.  

Historicamente, com o avanço das atividades mercantis que marcaram a transição do 

período feudal para o período renascentista, emerge um novo perfil social, a burguesia, que 

transfere do ambiente agrário e campesino para o contexto urbano e industrial o eixo do 

processo produtivo, em consequência, as relações de poder são deslocadas do campo para a 

cidade. 

A progressiva urbanização e os emergentes meios de produção capitaneados pela 

industrialização dos processos produtivos cobram da classe dominante, em franca ascensão, 

conhecimentos básicos e sistemáticos, códigos escritos que institucionalizem saberes e 

contribuam para o desenvolvimento e a promoção da nova ordem social. Nesse cenário, à 

escola burguesa coube, portanto, zelar pela inserção dos indivíduos nas relações sociais nela 

inscritas.  

A caracterização das diferentes dimensões – social, política, econômica e cultural – 

delineiam caminhos pelos quais a educação brasileira dependendo do contexto histórico 

transitou e projetam reflexões sobre o desenvolvimento curricular como um campo 

amplamente contestado. 
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De acordo com Coutinho (2006) 
11

 há três paradigmas segundo os quais o Brasil 

transitou para a modernidade e enfrentou desafios históricos de sua evolução política desde a 

Independência. Para o referido autor, esses conceitos são essenciais para compreendermos o 

protagonismo do Estado na trajetória do modelo de capitalismo brasileiro.  

O primeiro deles é tomado de empréstimo da elaboração de Lênin, a “via prussiana”, 

ou “não clássica”. Por associação com a maneira como se deu o processo de modernização na 

Prússia, em comparação aos casos clássicos dos Estados Unidos, Inglaterra e França, Lênin 

partiu da questão agrária e do modo como se deu a transição ao capitalismo, pela conservação 

de elementos da velha ordem e grande fortalecimento do poder do Estado.  

Para definir o segundo paradigma Coutinho (2006, p. 174) remete-se a Gramsci para o 

qual esse movimento foi reconhecido como “revolução passiva”, ou seja, “(...) processos de 

transformação em que ocorre uma conciliação entre as frações modernas e atrasadas das 

classes dominantes, com a explícita tentativa de excluir as camadas populares de participação 

mais ampla em tais processos”. O conceito foi cunhado por Gramsci durante o processo de 

unificação da Itália movimento conhecido como Risorgimento (1815-1870) 
12

. 

As revoluções passivas, segundo Gramsci, provocam mudanças nas organizações 

sociais, mas também conservam elementos da velha ordem. Logo, não há mudanças 

profundas de base, uma vez essas transformações serem executadas pelo alto, o que permitiu 

ao autor concluir pela existência de “ditaduras sem hegemonia”, tipo de Estado em que uma 

classe dominante exerce controle – direta ou indiretamente – sobre o aparelho governamental, 

mas seu projeto político não conta com o consenso do conjunto da sociedade. Esse fato é 

claramente perceptível no contexto brasileiro pela fragilidade na representatividade de 

movimentos de base popular na condução do país. 

O terceiro conceito apresentado por Coutinho é o da “modernização conservadora”. A 

elaboração da ideia é do sociólogo norte-americano Borrington Moore Jr, que “(...) distingue 

entre diferentes caminhos de trânsito para a modernidade, um que leva a criação de 

sociedades liberal-democráticas, outro que leva a formações de sociedade do tipo autoritário e 

mesmo fascistas” (Op. cit., p. 175). Se resgatarmos o modo como se deu a conciliação pela 
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 Para aprofundamentos indicamos: COUTINHO, C. N. O Estado Brasileiro: Gênese, Crise, Alternativas. In: 

LIMA, Júlio e NEVES, Lúcia (Orgs). Fundamentos da Educação Escolar do Brasil Contemporâneo. Rio de 

Janeiro: Editora Fiocruz/EPSJV, 2006. 
12

 Para Gramsci, o movimento conhecido como Risorgimento pode ser definido como formação das condições 

concretas, incluindo as relações internacionais, que possibilitaram a unificação do Estado italiano a partir da 

união das forças nacionais, mas este fato deve ser apreendido no mesmo processo histórico vivenciado pelos 

europeus. Ressalta, todavia, que este fenômeno não é desvinculado dos acontecimentos internos da Itália (2002). 

In: Antônia de Abreu Sousa. O conceito Gramsciniano de “revolução passiva” e o Estado brasileiro. In: 

www.revistalabor.ufc.br/Artigo/volume3/conceito_gramsciano. Pesquisa em 05/05/2016. 
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conservação de características da propriedade fundiária pré-capitalista e, consequentemente 

do poder dos latifundiários, futura burguesia industrial brasileira e assujeitamento do Estado 

aos interesses desse grupo, concluiremos pela afirmativa de Marx e Engels (2010, p. 42) que: 

“O executivo no Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de 

toda a classe burguesa”. 

Os aspectos enunciados contribuem para reflexões sobre o contexto em que hoje se 

apresenta o Estado brasileiro e, não obstante a evolução histórica pelo passar dos anos, em seu 

âmago ainda carrega traços das formações acima descritas, fato que repercute sobre a 

produção do conhecimento sob a égide do capital. Para Marx e Engels (idem, p. 57): “Que 

demonstra a história das ideias senão que a produção intelectual se transforma com a 

produção material? As ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe 

dominante”, ou seja, ideias que se associam a um campo mais amplo no qual se entrecruzam 

conflitos econômicos, ideológicos e sociais. 

Segundo estudos de Goodson (1995), a palavra currículo vem do termo latino 

‘Scurrere’, correr, e refere-se a curso ou corrida. A relação etimológica implica em que o 

currículo aponta percursos e define sequências, sob livres orientações daqueles pelos quais é 

proposto e nesse contexto, as construções sociais não são tomadas por referência. Assim, “(...) 

o poder de ‘definição da realidade’ é posto firmemente nas mãos daqueles que ‘esboçam’ e 

definem o curso” (Op. cit., p. 31). O autor avalia que o vínculo entre currículo e prescrição foi 

forjado desde muito cedo e que o passar do tempo serviu para o crescimento e a consolidação 

desse laço.  

Ao se tornar elemento essencial à organização da escola burguesa, a subjetivação da 

pretensa ingenuidade do currículo como prescrição voltada a potencial de oferta de equidade, 

realidade abstrata, à margem do processo cultural e histórico contribui, na moderna sociedade 

de classes, para a manutenção de mecanismos por meio dos quais a formação humana tem se 

restringido à pseudoformação Assim, pelo artifício da escolarização, através da escola 

burguesa, cuja organização se reveste de caráter burocrático, classificatório, seletivo e 

fragmentado, nos moldes do sistema industrial capitalista, são transmitidos e imputados 

valores ideológicos subjetivos condizentes com as relações sociais reprodutores da razão 

instrumental. É nesse contexto estrutural que a emergência de currículos se faz e então são 

gestados.  

Conforme o pensamento de Marx e Engels (2009), o homem faz a história em 

condições que lhe são dadas. A natureza do homem (sua essência) é construída no conjunto 

das relações sociais, isto é, a essência humana é historicamente construída. A prática 
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educativa, diferentemente da escola, faz parte da essência da realidade humana e o saber 

humano foi historicamente transmitido através do ato do trabalho, ou seja, aquilo a que 

chamamos “educação” é anterior ao contexto formal da escola atual, que se constituiu em 

decorrência da divisão da sociedade em classes.  

Durante seu processo histórico de organização e definição como componente 

fundamental à constituição da sociedade de classes, a escola burguesa teve no currículo 

importante aliado à manutenção da lógica social dominante, o que podemos observar pelo 

conjunto de teorias que, ao longo da história, dialogam com as práticas de organização 

curricular. 

Estudiosos como Goodson (1995), Moreira e Silva (2011), Lopes e Macedo (2010, 

2011), dentre outros, localizam a origem de estudos especializados sobre o campo do 

currículo no final do século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos, especialmente 

com as publicações dos livros The Curriculum (1918) e How Make the Curriculum (1924), de 

autoria de Franklin Bobbitt (1876-1956). Essas obras foram essenciais para a definição da 

relação entre a estrutura do currículo e a de controle social em uma sociedade que transitava 

da condição organizacional agrária para um arcabouço industrial, com forte êxodo da 

população rural em direção às cidades, aliado à chegada de imigrantes europeus e de negros 

escravos recentemente libertos, oriundos de fazendas sulistas. O quadro que se delineou foi 

assim descrito por Apple (1982, p. 108-109): 

 

As cidades estavam sendo progressivamente habitadas por imigrantes do leste e do 

sudeste da Europa e por negros do sul rural. Essas pessoas diferentes eram vistas 

como uma ameaça a uma cultura norte-americana homogênea, uma cultura centrada 

na cidade pequena e sedimentada em crenças e atitudes da classe média. A 

“comunidade” que os antepassados ingleses e protestantes dessa classe “lavraram 

de um deserto” parecia desmoronar-se diante de uma sociedade urbana e industrial 

em expansão. (Grifos do autor) 

 

A ameaça à cultura unitária, concebida como fonte principal da estabilidade e do 

progresso dos Estados Unidos, representada por esse novo contingente populacional 

demandou iniciativas que contivessem o avanço de ideias contrárias à hegemonia vigente e 

também contribuíssem para ajustes a necessidades no campo da emergente economia 

industrial. Nesse contexto, Apple avalia que Bobbitt e outros intelectuais estadunidenses 

estudiosos do campo do currículo conceberam essa área do conhecimento como estratégica 

para a restauração do senso de “comunidade” e com isso evitarem o indício de possíveis 

perdas conceituais, ideológicas, econômicas e sociais da nação. 



39 

 

Na obra Manifesto Comunista (2010), Marx e Engels realizam uma análise histórica 

sobre como teria surgido, durante o século XIX, o contemporâneo antagonismo de classes, 

com a decadência do período feudal e a emergente estrutura social que se configura – a 

burguesia. Além das relações sociais, a burguesia teria modificado as relações de produção do 

período anterior, com a criação de forças produtivas mais intensas, em substituição àquelas do 

período feudal, rompendo, assim, com os entraves à expansão capitalista, “(...) crescia a 

burguesia, multiplicando seus capitais e colocando num segundo plano todas as classes 

legadas pela Idade Média” (Op. cit., p. 41). 

Ao avanço da burguesia no campo econômico, correspondia semelhante luta pelo 

domínio político. De classe oprimida pelo despótico domínio feudal, eleva-se novo grupo que 

se organiza de maneira eficiente na defesa de seus interesses. Nesse patamar, a organização 

social e política que se vai constituindo e perpassando as diversas instâncias da sociedade é 

aquela compatível com os interesses da “nova classe”. E de quais interesses falamos? 

Inserida no campo das Teorias Tradicionais do Currículo, a concepção de Bobbitt 

(1924) e seus contemporâneos apresentava como traço central a visão de que a estruturação 

do currículo deveria se fazer de modo a ser diferenciado para preparar indivíduos com 

capacidades e inteligências diferentes para funções na vida adulta. As diferentes funções 

delimitariam as responsabilidades e os espaços desiguais para os quais seriam preparados: 

“Essa visão da distribuição desigual de responsabilidade e poder refletia-se quando se 

referiam à forma como a diferenciação do currículo atenderia as duas finalidades sociais – 

educação para os que se acham na cúpula e educação para os que se acham na base” avaliou 

Apple (1982, p. 115).  

Com nítida inspiração no processo taylorista de administração científica, a exemplo de 

uma fábrica a escola deveria ser organizada especificando os resultados a serem atingidos, os 

métodos e as avaliações visados para o sucesso pretendido. Logo, é crucial à manutenção do 

sistema assegurar que cada indivíduo adote como suas as referências e metas de reprodução 

gestadas e alimentadas nesse contexto, de modo que as ideias hegemônicas que se colocam 

sejam introjetadas a ponto de “saturar nossa própria consciência” 
13

 processo que contribuirá 

para que o mundo social e econômico que se mostra ao nosso redor e com o qual interagimos 

e as interpretações que dele fazemos se naturalizem e hegemonizem, porque fundadas no 

senso comum. 

                                                 
13

 Termo utilizado por APPLE, Michael. In: Ideologia e Currículo. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982, p. 

126. 
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Nesse direcionamento podemos perceber o nascedouro, no contexto escolar, da 

perspectiva da racionalidade técnica com critérios de eficiência, adaptação e acomodação, ou 

seja, o currículo como instrumento de dominação e controle social, processo esse assim 

avaliado por Adorno (2005, p. 4): “Mas a adaptação é, de modo imediato, o esquema da 

dominação progressiva. (...) Essa acomodação persiste sobre as pulsões humanas como um 

processo social, o que inclui o processo vital da sociedade como um todo”, ou seja, não havia 

neutralidade nas ofertas curriculares feitas, organizadas para o atendimento às necessidades 

vinculadas à ordem de valores sociais e à estrutura econômica da sociedade norte americana.  

Segundo estudos de Severino (2006), em seu nascedouro, a educação formal no Brasil 

é herdeira da tradição europeia, forjada nos valores do cristianismo, porém com matizes 

próprios da conjuntura local. Fruto da tradição escolástica da formação humana, a educação 

formal brasileira inicia-se no período colonial como obra do trabalho missionário jesuíta e ao 

longo dos períodos colonial e imperial a cultura foi marcada pelo catolicismo: “Com seus 

conceitos e valores, o catolicismo marcou a vida social e cultural do país, contribuindo 

significativamente para um forte processo de subjetivação de seus habitantes, sob a 

representação dos dogmas doutrinários católicos” (Op. cit., p. 296). 

Com economia assentada no modelo agrário exportador, o aparato político da época 

visava dar sustentação aos grupos dominantes. A concepção de formação humana era aquela 

referendada ao sujeito como responsável por suas ações éticas, sem se ter em conta o contexto 

social, político ou econômico e não se atribuía à educação possibilidades de discussões sobre 

as condições de vida e de espaço público. Assim, o pouco que houve de institucionalização da 

educação escolar nesse período histórico, serviu para dar sustentação aos preceitos católicos e 

para fortalecer as condições econômico-sociais marcadas pela opressão e alienação das 

pessoas em relação às situações de trabalho, de participação política e de construção cultural e 

“(...) ao lado da alienação objetiva em que as pessoas se encontravam lançadas, ocorria o 

reforço de uma percepção enviesada dessas condições, que instaura então uma alienação 

subjetiva” (Severino, 2006, p. 297). 

Vale ressaltar que os valores apregoados pelo cristianismo, como a supremacia da 

pessoa sobre a sociedade não foram capazes de conter o avanço de forças sociais e 

econômicas desse período, como se pôde observar pela instauração do modelo escravocrata 

no Brasil. Observa-se uma dicotomia entre os ideais de sustentação da concepção cristã de 

mundo e a dócil convivência com a opressora realidade circundante. 

O avanço do capitalismo na Europa e Estados Unidos fez-se sentir no cenário 

econômico brasileiro nos primórdios do sistema republicano. Novos contornos políticos se 
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fazem com a perda de poder social das oligarquias e do campesinato e a emergência de uma 

burguesia urbano-industrial, do proletariado e camadas médias que passam a influenciar a 

conjuntura política e social do país. Apoiados nos valores iluministas, as referências 

ideológicas trazem referenciais positivistas, liberais e laicos. Segundo Ghiraldelli Jr.(2001), 

três correntes pedagógicas formaram o cenário da luta político-pedagógica da educação 

brasileira durante o período da Primeira República: a Pedagogia Tradicional, a Pedagogia 

Nova e a Pedagogia Libertária (Op. cit., p. 19-20): 

 

Essas três vertentes pedagógicas, grosso modo, podem ser vistas associadas a três 

diferentes setores sociais. Pode-se dizer, esquematicamente, que a Pedagogia 

Tradicional associava-se às aspirações dos intelectuais ligados às oligarquias 

dirigentes e à Igreja. A Pedagogia Nova emergiu no interior de movimentos da 

burguesia e das classes médias que buscavam a modernização do Estado e da 

sociedade no Brasil. A Pedagogia Libertária, ao contrário das duas primeiras, não 

teve origem nas classes dominantes; vinculou-se aos intelectuais ligados aos 

projetos dos movimentos sociais populares, principalmente aos desejos de 

transformação social contidos nas propostas do movimento operário de linha 

anarquista e anarco-sindicalista
14

.  

 

Resguardado o contexto histórico e as dinâmicas sociais e econômicas constituintes da 

moderna sociedade brasileira, o quadro acima exposto não se diferencia daquele hoje 

observado em nosso campo educacional. Algumas nomenclaturas foram atualizadas, mas a 

essência é bastante semelhante. 

Retomando a conjuntura estadunidense, de acordo com Silva (2010), as propostas 

conservadoras de Bobbitt encontraram em John Dewey (1859-1952)
15

 importante 

contraponto. Embora contemporâneos, Dewey demonstrava visão progressista com interesses 

voltados para a construção de valores igualitários em detrimento de conceitos econômicos. 

Valorizava os alunos e não tomava a escola como um projeto de preparação para a vida 

adulta, mas espaço de vivências e práticas democráticas. Porém, suas ideias não obtiveram o 

mesmo nível de penetração e influência no campo de estudos sobre o currículo, em 

comparação com Bobbitt, resultado condizente com os direcionamentos pseudo formativos da 

emergente sociedade de classes, em cujo escopo: “O conformismo do pensamento, a 

insistência em que isso constitua uma atividade fixa, um reino à parte dentro da totalidade 

social, faz com que o pensamento abandone sua própria essência”, afirmou Horkheimer 

                                                 
14

 Grifos do autor. 
15

 Para saber mais a respeito dos pensamentos do autor indicamos: DEWEY, John. Democracia e educação: 

introdução à filosofia da educação. São Paulo: Editora Nacional, 1959. Tradução de Godofredo Rangel e 

Anísio Teixeira. 
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(1991, p. 68). Ou seja, sob esse ponto de vista, pelo modo como os currículos são concebidos 

e ofertados aprofunda-se o distanciamento entre indivíduo e sociedade. 

No Brasil, marco histórico para a organização social brasileira, a Revolução de 1930 

trouxe outros contornos à educação institucionalizada, pela diversidade de projetos 

ideológicos que emergiram no período. A defesa da educação laica, pública e democrática foi 

defendida no “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, no ano de 1932, e acirrou o 

confronto entre os defensores da Pedagogia Nova, então situados como liberais e 

representantes da Igreja, apontados como representantes da Pedagogia Tradicional. Vale 

ressaltar a nítida influência das ideias de John Dewey sobre os mentores do manifesto acima, 

em especial Anísio Teixeira (2009, p. 30), que à época viajara aos Estados Unidos e 

pessoalmente estivera com Dewey, assim reafirmando os direcionamentos do pensador para a 

educação: 

 

Para que essa experiência se faça em condições apropriadas, a sociedade terá de 

oferecer a todos os indivíduos o acesso aos meios de desenvolver suas capacidades, 

a fim de habilitá-los à maior participação possível nos atos e instituições em que 

transcorra sua vida, participação que é essencial à dignidade do ser humano. 

 

A exemplo do ocorrido nos Estados Unidos, as ideias acima não foram 

suficientemente fortes para a consolidação de novos direcionamentos à educação brasileira. 

Em meio a essa disputa, o governo aparentava atitude de neutralidade, enquanto aflorava uma 

nova força constituída pelo proletariado e camadas médias da sociedade, a Aliança Nacional 

Libertadora, com ideais anti-imperialistas e antifascistas. Enfim, cada um a seu modo 

defendia a construção de um “novo projeto de Brasil”, com evidente valorização da educação 

institucionalizada o que se afirma por meio do Decreto nº 19.850 de 11 de abril de 1931, que 

institui o Conselho Nacional de Educação, órgão consultivo do Ministério da Educação e 

Saúde Pública, recém-criado no ano de 1930.  

A Constituição de 1934
16

 contribuiu para novos contornos na educação brasileira. A 

grande meta era formar futuras gerações preparadas para assumir postos de trabalhos gerados 

com os avanços pretendidos no setor econômico. Paralelamente, também assegurou a criação 

de um ensino primário público, gratuito e obrigatório e incumbiu o ente federado de “fixar o 

plano nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e 

                                                 
16

 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (16 de julho de 1934).  

www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso em 12 de março de 2018. 
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especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território do país” (Art. 

150). 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o avanço do capitalismo, os Estados Unidos 

assumem status de referência econômica, política e cultural para o mundo ocidental. No 

Brasil, o processo nacionalista desenvolvimentista que passou a vigorar nos anos de 1950 

enfrentou reações de alguns setores políticos que se contrapunham à abertura do país a 

investimentos estrangeiros e reivindicavam reformas sociais de base com maior equidade na 

distribuição de renda, uma vez o parque industrial em desenvolvimento encontrar-se sob a 

égide de capital estatal monopolista e de multinacionais. 

Nesse período, as formulações sobre currículo feitas por Ralph Tyler (1949) nos 

Estados Unidos, trazem maior refinamento ao caráter eficientista do currículo. Publicada no 

ano de 1949, a obra Basic Principles of Curriculum and Instruction, identifica, já em seu 

texto introdutório, quatro questões fundamentais que deveriam orientar a organização 

curricular: 1. Que objetivos educacionais a escola deve procurar atingir; 2. Que experiências 

educacionais devem ser oferecidas e que tenham probabilidade de alcançar esses propósitos; 

3. Como organizar eficientemente essas experiências; 4. Como ter certeza de que esses 

objetivos serão alcançados? 

O lançamento da nave Sputnik pelos russos, em 1957, levou os americanos a culparem 

o sistema escolar e os educadores, em especial os progressistas capitaneados pelas ideias de 

Dewey, pela derrota e atraso no desenvolvimento científico pela corrida espacial. Buscaram, 

assim, realinhar os conteúdos curriculares a fim de retomarem a pretensa qualidade da 

educação que fora perdida. Para tal, procedeu-se a amplo investimento governamental na 

reforma de currículos, com estratégias para novos programas, materiais e formação de 

professores. Segundo Moreira e Silva (2011, p. 19): “A intenção mais ampla, subjacente aos 

esforços, era enfatizar a descoberta, a investigação e o pensamento indutivo, a partir do estudo 

de conteúdos que correspondiam a estruturas das diferentes disciplinas curriculares”.  

Embora imersa em período de instabilidade social devido a questões que abalaram a 

sociedade norte-americana nos anos de 1960, como a Guerra do Vietnã, o racismo e a 

violência urbana, dentre outras, com a eleição de Richard Nixon à presidência (1969-1974), 

uma nova onda de conservadorismo voltou a imperar e o resgate da linguagem da eficiência e 

produtividade assumiu papel de destaque no cenário educacional. Fato é que a corrida 

espacial foi retomada e rendeu aos Estados Unidos a primeira aterrissagem na Lua, no ano de 

1969, em nítida demonstração de força e domínio no cenário mundial.  
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Guiado pelos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, no Brasil esses 

princípios ganharam contornos no que se convencionou chamar de Pedagogia Tecnicista, 

assim apresentada por Saviani (2012, p. 12): 

 

O fenômeno mencionado ajuda-nos a entender a tendência que se esboçou com o 

advento daquilo que estou chamando de “pedagogia tecnicista”. Buscou-se planejar 

a educação de modo a dotá-la de uma organização racional capaz de minimizar as 

interferências subjetivas que pudessem por em risco sua eficiência. Para tanto, era 

mister operacionalizar os objetivos e, pelo menos em certos aspectos mecanizar o 

processo. Daí a proliferação de propostas pedagógicas tais como o enfoque 

sistêmico, o microensino, o telensino, a instrução programada, as máquinas de 

ensinar. Daí também o parcelamento do trabalho pedagógico com a especialização 

de funções, postulando-se na introdução do sistema de ensino de técnicos dos mais 

diferentes matizes. Daí, enfim, a padronização do sistema de ensino a partir de 

esquemas de planejamento previamente formulados aos quais devem ajustar-se as 

diferentes modalidades de disciplinas e práticas pedagógicas
17

.  

 

Conforme o autor, o quadro que se descortina está pautado na organização racional 

dos meios, secundarizando-se o papel do professor e também do aluno, que são concebidos 

como executores de processo previamente concebido, planejado e coordenado por entes 

externos, supostamente neutros, habilitados e imparciais, nesse sentido, ofuscar a 

subjetividade foi consequência intrínseca ao procedimento. Embora um tanto semelhante a 

ordenações para o currículo da Educação Básica nos dias atuais, tais direcionamentos 

inscrevem-se no campo das Teorias Tradicionais do Currículo. 

Em meio a contexto histórico turbulento que culminou com o golpe militar em 31 de 

março de 1964, promulgou-se, no ano de 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Lei 4.024/61. Após o golpe, evidenciou-se o ciclo que se vinha descortinando ao 

longo da década anterior com a valorização da tecnocracia, cabendo à educação importantes 

tarefas não só da formação cultural da nação, mas principalmente da profissionalização dos 

trabalhadores para as indústrias. Também as camadas médias viam na educação 

possibilidades de ascensão social, contexto assim resumido por Severino (2006, p. 298): “À 

educação cabia então cuidar da preparação da mão-de-obra para a expansão industrial e dos 

serviços, bem como da oferta de cultura e status social”. Esse passava a ser o perfil idealizado 

para o novo cidadão brasileiro, imbuído de espírito público e identificado com a construção da 

pátria nacional.  

Ainda de acordo com Severino (Op. cit.), o elemento aglutinador da subjetividade 

sociopolítico-educacional brasileira foi aquele da ideologia liberal burguesa, laicizada, 
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45 

 

modernizada e modernizadora, com pretensão de ser fundada na ciência e no reconhecimento 

da igualdade e liberdade humanas. Impunha-se à educação o desenvolvimento de consciências  

receptivas a esse projeto de sociedade. Porém, embora os ideais propugnados, o contexto 

social e político brasileiro mostrou-se um tanto adverso a esses ideais de base iluminista, 

mantendo como universais valores que atendiam primordialmente as classes dominantes, com 

algumas poucas conquistas das classes médias, aí incluído o acesso à educação.  

A nova ordenação que se faz não provoca mudanças efetivas no modelo econômico 

vigente, ao contrário, buscou-se dar continuidade ao existente, sob novas conduções políticas. 

Acordos MEC-USAID
18

 foram firmados ao longo dos anos de 1964 e 1968, vinculando a 

política educacional brasileira a diretrizes norte-americanas, que culminaram com a 

promulgação das Leis 5.540/68 com propostas de reformulação do Ensino Universitário e a 

5.692/71, com a responsabilidade da reestruturação do Ensino Médio.  

Segundo Ghiraldelli (2001), em palestra proferida por Roberto Campos, então ministro 

de Planejamento do Governo de Castelo Branco, fez-se explícita a intencionalidade política, à 

época, em atrelar a escola ao mercado de trabalho o que sugere o indicativo de subjetivação 

de perspectiva ideológica tecnicista da educação, em detrimento de oferta de conteúdos 

humanistas (Op. cit., p. 169): 

 

O ministro Roberto Campos, em palestra sobre “Educação e Desenvolvimento 

Econômico” procurou demonstrar a necessidade de atrelar a escola ao mercado de 

trabalho. Sugeriu, então, um vestibular mais rigoroso para aquelas áreas do 3º grau 

não atendentes às demandas do mercado. Para ele, toda a agitação daqueles anos 

era devida a um ensino desvinculado da realidade, um ensino baseado em 

generalidades e, segundo suas próprias palavras, um ensino que, “não exigindo 

praticamente trabalhos de laboratório” deixava “vácuos de lazer”, que estariam 

sendo preenchidos com “aventuras políticas”. (...) O ensino médio, segundo 

Campos, deveria atender à massa, enquanto o ensino universitário deveria continuar 

reservado às elites. Além do mais o ensino secundário deveria perder suas 

características de educação “propriamente humanista” e ganhar conteúdos de 

elementos utilitários e práticos. Advogava-se publicamente a profissionalização da 

escola média com objetivos de contenção das aspirações ao ensino superior. (Grifos 

do autor). 

 

O ideário defendido de um conteúdo técnico, sem margens a questionamentos de 

conotação política ou cunho crítico evidencia-se nesse momento histórico. O foco no preparo 

de mão de obra numerosa em nível médio demonstra a vertente instrumentalista assumida 

pela condução da educação, organizada para a “produção” de trabalhadores disciplinados e 

dóceis, nos moldes da objetividade operacional das máquinas, em atendimento às 

necessidades do sistema econômico do país.  
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Em continuidade a esses direcionamentos, houve amplo incentivo à oferta educacional 

privada, uma vez em perspectiva do capital, a educação ser mais um serviço sujeito à livre 

oferta e concorrência de mercado.  

 Projetavam-se tempos de valorização da “Teoria do Capital Humano” 
19

 ao se tomar a 

educação como investimento e proposta do Estado brasileiro para atingir o desenvolvimento 

econômico por meio de atenção à formação de recursos humanos: qualificação da mão-de-

obra nacional pela oferta em larga escala de cursos profissionalizantes.  

 Entretanto, avalia Ghiraldelli (Op. cit.), que o capitalismo brasileiro, a exemplo de 

outros países, criou polos industriais com tecnologia avançada e maquinaria sofisticada, 

porém as formações então ofertadas nos cursos médios não eram suficientes para a 

qualificação de operários, uma vez técnicas e restritas a algumas áreas do saber, o que 

dificultava ao indivíduo o desenvolvimento de raciocínio flexível e de conhecimentos gerais. 

 Em continuidade, o citado autor concebe que para o empresariado o ensino 

profissionalizante não foi profícuo, pois se permanecessem com formação generalista os 

futuros funcionários chegariam às indústrias mais aptos e receptivos à oferta de treinamentos 

específicos. Também para os trabalhadores, o ensino profissionalizante em nível médio foi 

nocivo por lhes terem sido negadas oportunidades de convívio com conteúdos escolares que 

lhes propiciassem uma melhor participação social e cidadã. Alterada durante o governo do 

general Figueiredo, a profissionalização compulsória foi flexibilizada, implicando em 

mudanças na proposta curricular, dispensando-se as escolas da obrigatoriedade da 

profissionalização, voltando a ênfase à formação geral. 

 A partir dos anos de 1980, a sociedade brasileira participa da abertura política pelo fim 

da ditadura militar e, a exemplo dos demais países do Terceiro Mundo, é levada a inserir-se 

no contexto de uma política econômica capitaneada pela liberação das forças do mercado, 

proposta do estado mínimo, com prioridade à iniciativa econômica dos agentes privados. O 

rápido avanço das inovações tecnológicas implica em mudanças nas organizações industriais, 

no sistema de trabalho e gerenciamento das produções. 

 Concomitante a esse expressivo avanço tecnológico, as redes de comunicação 

globalizam as informações e instauram a percepção de “mundo sem fronteiras”. A liberação e  

expansão dos mercados financeiros tornam os Estados nacionais reféns de políticas 

econômicas globalizadas, o que força as políticas internas dos países subdesenvolvidos ou em 
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FRIGOTTO, G. Educação e a Crise do Capitalismo Real. São Paulo: Editora Cortez, 1995. 
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desenvolvimento a ajustes a esse modelo econômico, com repercussões nas diversas 

instâncias sociais, dentre as quais a educação, conforme avaliado por Severino (2006, p. 303): 

 

Essa forma atual de expressão histórica do capitalismo, sob o predomínio do capital 

financeiro, conduzido de acordo com as regras de neoliberalismo desenfreado, num 

momento histórico marcado por irreversível processo de globalização econômica e 

cultural, produz cenário existencial em que as referências ético-políticas perdem 

sua força na orientação do comportamento das pessoas, trazendo descrédito e 

desqualificação para a educação. 

 

A avaliação do autor leva-nos a observar que o processo ideológico desencadeado pelo 

modelo econômico se impõe fortemente sobre as políticas educacionais e delas retiram a 

credibilidade e as possibilidades de ordenamentos emancipatórios, uma vez não condizentes 

com direcionamentos estruturais vigentes na moderna sociedade de consumo. Logo, embora 

os inúmeros reordenamentos no sistema educacional brasileiro, ocorridos desde a década de 

1980, dentre eles as propostas curriculares desde então apresentadas, contribuem tão somente 

para reafirmar a mitificação da escola como a responsável pelo fracasso do não ordenamento 

social e econômico nacional.  

Ou seja, expandiu-se a oferta de educação formal, elevou-se de forma significativa o 

número de alunos nas escolas, porém a imagem cunhada é aquela de que a equidade 

econômica e social não se concretiza porque a qualidade da escola não atende as demandas 

sociais vigentes, o que nos conduz às reflexões de Severino (Op. cit., p. 305-306): “Coagida 

pela pressão das determinações objetivas de um lado, e pelas interferências subjetivas, de 

outro, a educação é presa fácil do enviesamento ideológico, que manipula as intenções e 

obscurece caminhos, confundindo objetivos com interesse”. 

Nesse contexto, prospera a subjetivação do fracasso da educação e ideias recorrentes 

da necessidade de transformações, mudanças e atualizações pedagógicas, que contribuem para 

camuflar a realidade da situação. 

 

1.2 As contradições sociais encontram lugar nas políticas de currículo escolar no Brasil? 

 

O currículo se encontra no centro das reformas educacionais. Compreender como se 

organizam e definem as políticas curriculares, as intenções manifestas e não manifestas, 

limites, possibilidades e contradições contribuem para elucidar o modo pelo qual ocorre a 

intervenção do Estado sobre a educação e até mesmo dimensionar o alcance de prováveis 

impactos sobre a cultura escolar (SILVA, 2008). 
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No intuito de contemplar as décadas em estudo, tomaremos por referências trechos 

introdutórios de documentos oficiais elaborados ao longo dos últimos vinte anos para 

orientações e normatizações de políticas de currículo para a Educação Básica no Brasil. Não 

nos propomos a aprofundamentos de análise dos documentos elencados, mas de, por meio de 

amostragens de discursos contidos em trechos iniciais desses, o possível reconhecimento de 

interfaces conceituais neles expressas, atentando para a inserção dos termos “inclusão” e 

“direitos humanos”. 

Não podemos ignorar os avanços que se fizeram no campo das políticas públicas a 

partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394 (BRASIL, 

1996), pela tarefa de rompimento com princípios que sustentam o conservadorismo das 

escolas, questionando a normalização de perfis específicos de alunos e a pretensa seleção de 

eleitos para frequentar a escola. Porém, estudos de Costa (2015, p. 151), sobre os desafios à 

prática docente inclusiva apresentam que a educação inclusiva tem sido considerada:  

 

(...) tanto por professores(as) quanto por gestores(as), exclusivamente levando em 

conta o que tem sido preconizado pelas políticas públicas de educação especial, ou 

seja, como algo “imposto de cima para baixo”, sem levar em consideração as 

condições objetivas materiais e os limites das escolas públicas para fazerem frente à 

educação inclusiva de alunos(as) com deficiência.
20

 

 

Constata-se que embora necessárias, as leis por si próprias não garantem ações, se não 

se fazem socialmente significativas. As condições prévias impostas pelo sistema produtivo 

para a afirmação de conformidade e consenso, de modo que a lógica do capital permaneça 

intacta como quadro referencial orientador impõem aos indivíduos que se afastam desses 

padrões temerosas sanções. Assim, ao problematizarmos as políticas de currículo escolar, 

entendemos que “Nada do que, de fato, se chame formação poderá ser apreendido sem 

pressupostos” (ADORNO, 2005, p. 13). 

Conforme anteriormente indicado, para fins deste capítulo, optamos pelo enfoque a 

textos introdutórios de alguns documentos de políticas de currículo para a Educação Básica no 

Brasil, elaborados ao longo dos últimos vinte anos, e, através de análise de proposituras de 

discursos que compõem os textos iniciais desses documentos, buscarmos desvelar conexões 

conceituais e ideológicas subjacentes.  

Temos, pois que, em respeito às décadas em estudo, optamos pela abordagem a três 

documentos, a saber: um documento contemplando o Ensino Fundamental, outro o Ensino 
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Médio e um documento representativo de políticas de normatização ampliada a ambos os 

ensinos; assim, elencamos: os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC/SEF, 1998), os 

Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico (MEC/SEF, 

1999) e as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (MEC/SEB, 2010).  

Ressaltamos que reflexões sobre a recente Base Nacional Comum Curricular 

(MEC/SEB, 2017) foram contempladas no Capítulo 3 deste estudo, onde tratamos das 

(im)possibilidades de, na sociedade de classes vigente, serem atendidos pressupostos de uma 

formação com aportes nos direitos humanos. 

Segundo Rodrigues (2006), somente na década de 1980 o Brasil completou sua 

industrialização sob o padrão Fordista, quando os países centrais já haviam superado esse 

modelo. Ainda de acordo com o autor, a década de 1990 foi marcada pelo aprofundamento da 

crise econômica, grande concentração de renda, com consequente diminuição do mercado 

interno e política de abertura à economia externa. 

Embora o reconhecimento de conquistas sociais importantes com a superação do 

Regime Militar e avanços sociais advindos pela Constituição de 1988, o quadro que então se 

delineia no chamado capitalismo tardio é aquele de preparar o país para a competitividade. 

Concomitante ao cenário social e econômico que se instaura, acentua-se a participação de 

organizações não governamentais, dentre as quais a burguesia industrial, por meio de 

Institutos, Fundações e ONGs na produção de políticas públicas de educação, em nome da 

premente necessidade de “educar para desenvolver”. A esse respeito, Rodrigues destaca (Op. 

cit., p. 15): 

 

Contudo, o crescimento da iniciativa privada no campo educacional, que não se 

vem dando pela “mão invisível” do mercado, ao contrário, é fruto de uma política 

relativamente clara dos governos democraticamente eleitos, em plena sintonia com 

as orientações de organismos multilaterais, como o Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e, mais recentemente, da Organização 

Mundial do Comércio (OMC)
21

 

 

Para o autor, as iniciativas privadas no campo educacional revestem-se de claros 

interesses da lógica do capital sobre a educação: o de gerar e legitimar quadro de valores 

necessários à produção capitalista, atestando os interesses dominantes, quer pelo 

conhecimento ofertado, quer pela validação da dominação na estrutura socioeconômica, ou 

seja, é a materialização dos interesses do capital no campo da formação humana. 
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Logo, sob a força do braço hegemônico do capital, que a partir das décadas de 1980 e 

1990 inserem o capitalismo brasileiro em uma nova fase, a do padrão de acumulação flexível, 

a reboque do discurso da urgência de uma economia competitiva, afloram-se as influências da 

burguesia industrial sobre as políticas educacionais no Brasil. 

 

1.3 Políticas de currículo escolar: desafios à (con)formação do indivíduo 

 

No âmbito do contexto acima, são apresentados pela Secretaria de Educação 

Fundamental os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC/SEF, 1998), com a premissa de 

que a opção teórica adotada suporia a demanda por novas exigências a serem desenvolvidas 

nos alunos em atendimento à excelência e à competição no mundo do trabalho (p. 5):  

 

Vivemos numa era marcada pela competição e pela excelência, em que progressos 

científicos e avanços tecnológicos definem exigências novas para os jovens que 

ingressarão no mundo do trabalho. Tal demanda impõe uma revisão dos currículos, 

que orientam o trabalho cotidianamente realizado pelos professores e especialistas 

em educação do nosso país. 
22

 

 

Em continuidade, referindo-se ao Brasil em comparação às nações economicamente 

desenvolvidas (p. 19): 

 

Neste final de milênio, a sociedade brasileira vive um momento de rápidas 

transformações econômicas e tecnológicas, ao mesmo tempo em que avanços na 

cultura e na educação transcorrem de forma bastante lenta. Em função de uma 

economia dependente, não se desenvolveu uma cultura e um sistema educacional 

que pudessem fortalecer a economia, fazendo-a caminhar para a autossuficiência. 
23

 

 

A interdependência educação-economia é concepção visível nos textos. Ao afirmar 

uma educação para o fortalecimento da economia, subentende-se referência ao modelo 

industrial de eficiência e competitividade, formação pautada em exigências novas para o 

enfrentamento da competição e o alcance da excelência, isso é, competências e habilidades 

inerentes às necessidades do quadro socioeconômico em curso. Com linguagem enxertada de 

significantes do campo econômico, a relação educação-desenvolvimento econômico é 

naturalmente apresentada e passivamente aceita, ou seja, criou-se “(...) uma forma de 

linguagem em que intelectuais e educadores se vissem vinculados ao sistema de valores da 

ordem econômica mais ampla” (Apple, 1982, p. 121). 
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De acordo com Moreira (1996), o processo inicial para a elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais deu-se em 1994, com a convocação de cerca de 60 (sessenta) 

estudiosos da educação brasileira que iriam trabalhar com representantes da Argentina, 

Colômbia, Chile e Espanha, países que haviam promovido recentes reformas curriculares. 

Também foi encomendada à Fundação Getúlio Vargas uma análise das propostas curriculares 

dos estados brasileiros e dos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, como 

elementos orientadores do trabalho que se iniciaria. Ocorre que, no ano de 1995, uma equipe 

de professores, sem a representatividade de universidades, responsabilizou-se pela elaboração 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, formada essencialmente por docentes da Escola da 

Vila, instituição privada, situada na cidade de São Paulo (S.P.) que, em parceria com o 

professor César Coll, catedrático de Psicologia Educacional da Universidade de Barcelona, 

responsabilizaram-se pelo trabalho apresentado como primeira versão em Brasília (MEC) ao 

final do ano de 1995. No início do ano de 1996, cerca de 400 (quatrocentos) professores de 

diferentes estados e áreas de conhecimento e especialistas em educação receberam esse 

primeiro trabalho para discussões e análises.  

Ao problematizar a ausência de representatividade de universidades e do Grupo de 

Trabalho de Currículo da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação – 

ANPED – e a participação majoritária de grupo de profissionais de uma escola privada 

paulista, Moreira (Op. cit.) tensiona a perspectiva de homogeneização da cultura pelo cultivo 

de conhecimentos e valores supostamente necessários e úteis a todos, com a prescrição de 

conteúdos ditados pelo “alto status” em alinhamento com o aparato econômico-liberal e a 

evidente (re)produção da desigualdade social, questão assim colocada pelo autor acima (1996, 

p. 13): 

 

Como o programa neoliberal de modernização tem incrementado desigualdades e 

produzido amplo contingente de excluídos, principalmente na América Latina, é 

lícito perguntar: pode-se construir uma sociedade moderna e democrática a partir de 

fundamentos sociais tão precários? Deve-se organizar a escola e o currículo em 

conformidade com as novas necessidades tecnológicas ou industriais ou deve-se, ao 

contrário, elaborar teorias pedagógicas e curriculares que considerem a exclusão 

social e busquem capacitar os agentes sociais para a participação e para a luta por 

justiça social? 

 

Para o autor, o modo como se deu a elaboração dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, estaria contribuindo mais para a consolidação de situações de opressão e exclusão 

a que certos grupos sociais vêm sendo historicamente submetidos, do que para questionar os 
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arranjos sociais em que essas situações se sustentam. Assim, apresentou as seguintes críticas 

aos Parâmetros: 

 A falta de consenso em relação ao que se entende por currículo nacional, observando o 

uso da expressão para a indicação de padrões a serem atingidos nacionalmente, para as 

estruturas das disciplinas básicas e ainda para o conjunto formado por metas, padrões, 

processo instrucional e avaliação; 

 O atrelamento do currículo nacional ao ideário neoliberal e a indevida subordinação 

aos interesses da economia e do livre mercado, com sistema de avaliação quantitativa, 

cujo objetivo se volta para a classificação, a eficiência, a competição e o controle do 

trabalho docente. Segundo o autor: “Deseja-se formar, em síntese, uma mentalidade 

econômica, pragmática e realizadora, orientada para a produtividade, para o lucro e 

para o consumo” (Moreira, 1996, p. 12); 

 O currículo nacional ser justificado como visando à construção e à preservação de uma 

cultura comum, defendida como básica ao desenvolvimento de identidade nacional e 

assim privilegiando os discursos dominantes, com tendência a excluir das salas de aula 

as vozes dos grupos sociais oprimidos, pois “(...) a intenção de produzir escolas, 

mestres e estudantes comprometidos com a emancipação de indivíduos e grupos 

oprimidos e com o desenvolvimento de uma sociedade verdadeiramente democrática 

não se afina com o discurso neoliberal”, afirma Moreira (1996, p. 13); 

  Os possíveis efeitos da implantação de um currículo nacional nos professores (as), 

alertando para a desqualificação docente em decorrência das prescrições detalhadas a 

que se vê submetido. Ou seja, pela obediência mecânica, a professores e alunos é 

negado o potencial reflexivo, criativo e crítico do ato de conhecer; 

 O tom conservador apresentado nos Parâmetros, com destaque para a ambiguidade 

existente entre as intenções de modernização e o caráter conservador expresso pela 

seleção dos conteúdos e pela organização disciplinar;  

  O caráter tecnocrático de que se reveste a proposta apresentada, em referência ao 

modelo espanhol, com o fortalecimento de uma estrutura administrativa e de um 

sistema de inspeção voltados para o controle burocrático das escolas; a incorporação 

de técnicas e dinâmicas de gestão empresariais; a restrição da autonomia docente e a 

obsessão pela avaliação quantitativa de aspectos de ensino e da aprendizagem.  
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Segundo Adorno (2005), as reformas escolares, cuja necessidade não se deve colocar 

em dúvida, são úteis e necessárias. Porém, remetem sempre a estruturas histórico-sociais pré-

existentes. Logo, as considerações de Moreira (1996) aqui expostas apresentam coerência 

com os impactos que a lógica do capital tem exercido sobre a educação na atualidade, que 

demanda uma formação para além da adaptação a esse sistema cindido que é a forma como se 

apresenta a educação em uma sociedade de classes. 

A incorporação da educação especial nos Parâmetros Curriculares Nacionais deu-se 

por meio do documento “Adaptações curriculares: estratégias para alunos com necessidades 

especiais” – MEC/SEF/SEESP, 1998. A apresentação desse documento foi posterior àqueles 

relativos aos diferentes segmentos da Educação Básica, como ação conjunta entre a Secretaria 

de Educação Fundamental e a Secretaria de Educação Especial. Porém, vale refletir sobre o 

processo de sua estruturação que se deu em tempo diferente dos demais Parâmetros, 

elaborados entre os anos de 1996 e 1997, configurando-se preocupante ruptura entre o ensino 

comum e a educação especial, conforme observações de Oliveira (2004, pp. 63-64): 

 

A educação especial, então, aparece “distinta” no contexto dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, através de um documento elaborado posterior aos demais e 

que, apesar de referir-se à diversidade, apresenta-se fundamentado nos pressupostos 

da educação inclusiva. O vínculo com os Parâmetros Curriculares é feito através do 

currículo, numa perspectiva operacional: estratégias de “adaptações” e 

“diversificações” curriculares para atendimento a alunos/as que apresentam 

necessidades especiais. 
24 

 

De acordo com a autora, é visível o fato de a educação especial colocar-se como 

apartada do contexto geral da Educação Básica, cabendo ao currículo as possíveis estratégias 

de estabelecimento de vínculos com a política proposta. 

Na introdução das “Adaptações curriculares: estratégias para alunos com necessidades 

especiais”, a inclusão se encontra lastreada pelos princípios da Declaração de Salamanca 

(1994) 
25

, uma vez que o conceito de inclusão se faz referendado aos pressupostos da 

“educação para todos”, sendo que o currículo assume aspecto de relevância para esse 

processo, perspectiva explicitada no texto introdutório referente ao terceiro e quarto ciclo do 

Ensino Fundamental (MEC/SEF, 1998, p. 15): 
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principais documentos mundiais que visam a inclusão social, ao lado da Convenção de Direitos da Criança 

(1988) e da Declaração sobre Educação para Todos de 1990.  
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A perspectiva de educação para todos constitui um grande desafio, quando a 

realidade aponta para uma numerosa parcela de excluídos do sistema educacional 

sem possibilidade de acesso à escolarização, apesar dos esforços empreendidos para 

a universalização do ensino.  

............................................................................................................................ 

Com base no reconhecimento da diversidade existente na população escolar e na 

necessidade de respeitar e atender a essa diversidade, o presente trabalho focaliza o 

currículo como ferramenta básica da escolarização; busca dimensionar o sentido 

e o alcance que se pretende dar às adaptações curriculares como estratégias e 

critérios de atuação docente; e admite decisões que oportunizam adequar a ação 

educativa escolar às maneiras peculiares de os alunos aprenderem, considerando que 

o processo de ensino-aprendizagem pressupõe atender à diversificação de 

necessidades dos alunos na escola. 
26

 

 

Consequentemente, o desafio à universalização da escolarização é realidade a ser 

enfrentada e o currículo se apresenta como ferramenta básica ao processo de inclusão, 

componente essencial à organização didático-pedagógica, tomando-se as adaptações 

curriculares como apoios estratégicos à atuação docente.  

 Ao longo do referido documento, observa-se o discurso pautado em oferta de um 

currículo flexível e aberto, tomando-se os conceitos de adequação e adaptação curricular 

como referências à ação do professor: “Pensar em adequação curricular significa considerar o 

cotidiano das escolas, levando-se em conta as necessidades e capacidades dos seus alunos e os 

valores que orientam a prática pedagógica” (PCN: Adaptações Curriculares, 1998, p. 32). Às 

adaptações curriculares competem: “(...) a planificação pedagógica e a ações docentes 

fundamentadas em critérios que definem o que o aluno deve aprender; como e quando 

aprender; que formas de organização do ensino são mais eficientes para o processo de 

aprendizagem; como e quando avaliar o aluno” (Op. cit., p. 33).  

Embora os limites inerentes às condições históricas e sociais em que a proposta se 

apresentou e mesmo na observância de o documento ter sido elaborado de modo apartado dos 

demais, há notório esforço no investimento de orientações didático-pedagógicas a escolas e 

professores na organização de sistemas de ensino com potencial inclusivo.  

Avançando para a década de 2000 o texto introdutório dos Referenciais Curriculares 

Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico - Parecer CEB/CNE nº 16/99 e 

Resolução CEB/CNE nº 04/99, que trata do “reposicionamento do currículo”, apresenta 

linguagem um tanto semelhante à dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), conforme se 

pode observar no trecho que segue (MEC, 2000, p. 9): 
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Não se pode tratar da educação profissional sem referência à trabalhabilidade, desafio 

maior de um tempo em que a globalização e a disponibilidade de ferramentas 

tecnológicas avançadas, rápida e continuamente recicladas ou substituídas, 

determinam que produtividade e competitividade são condições de sobrevivência e, 

portanto, palavras de ordem nos negócios e empreendimentos produtivos 

contemporâneos. 
27

 

 

A explícita subordinação da educação à relação capital-trabalho não deixa margem a 

outro entendimento senão o aspecto alienante da educação nesse contexto. Expressões como 

produtividade, competitividade e negócios são notoriamente associados à educação 

profissional e sobrevivência, elementos inerentes ao contexto do Estado capitalista. Vale 

ressaltar que, na conjuntura apresentada, para o capital se manter são produzidas falsas 

necessidades e bens que não são necessários e concorrem para a retroalimentação do sistema 

econômico e social vigente.  

Em continuidade, alinhado com a política econômica que se instala no país a partir dos 

anos de 1990
28

, no mesmo texto introdutório acentua-se que um ‘novo paradigma’ emerge, 

com o objetivo de que o objeto da aprendizagem seja aquele necessário ao mundo 

contemporâneo, isto é (Op. cit., p. 10): 

 

Emerge, no novo paradigma da educação e, de forma mais marcante, na educação 

profissional, o conceito de competência, mesmo que ainda polêmico, como elemento 

orientador de currículos, estes encarados como conjuntos integrados e articulados de 

situações-meio, pedagogicamente concebidos e organizados para promover 

aprendizagens profissionais significativas. Currículos, portanto, não são mais 

centrados em conteúdos ou necessariamente traduzidos em grades de disciplinas. A 

nova educação profissional desloca o foco do trabalho educacional do ensinar para o 

aprender, do que vai ser ensinado para o que é preciso aprender no mundo 

contemporâneo e futuro.
29

 

 

Como a tessitura na composição ideológica do currículo está relacionada às 

concepções e forças identitárias que se sobrepõem em determinado momento social e, 

conforme analisado por Marx e Engels (2010), por ser o Estado a forma como os indivíduos 

da classe dominante fazem valer seus interesses comuns que se estendem a toda a sociedade 

de uma época, o foco no aprender o que é necessário no mundo contemporâneo e futuro, 

remete-nos  à concepção de “mercadoria educação”, conceito apresentado por  Rodrigues 

(2006, p. 9), segundo o qual “(...) a educação e o conhecimento são encarados como insumos 
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 Grifos nossos. 
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 Para aprofundamentos: PAULANI, L. M. O projeto Neoliberal para a Sociedade Brasileira: sua Dinâmica e 

seus Impasses. In: LIMA. J. C. F. e NEVES, L. M.W. Fundamentos da Educação Escolar do Brasil 

Contemporâneo. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006. 
29
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necessários à produção de outras mercadorias, como sói no processo produtivo, o capital 

industrial tenderá encarar a prática social educacional como uma mercadoria educação”. 

A concepção instrumental e mecanicista da formação humana expressa pelo termo 

competência,
30

 leva “(...) à compreensão de que a formação humana dá-se pelo simples 

contato entre o indivíduo e o meio, independentemente das práticas culturais que diferenciam 

indivíduos e grupos e (...) significados que derivam dessas práticas” (Silva, 2008, p. 14). 

Nessa perspectiva, a compreensão de competência faz-se como resultado da interação entre 

indivíduo e sociedade, não se levando em conta o contexto histórico como elemento de 

mediação nessa formação. Logo, sobre o sujeito deposita-se a responsabilidade pelo 

desenvolvimento de competências necessárias “(...) para o que é preciso aprender no mundo 

contemporâneo e futuro e, em não sendo bem sucedido na empreitada, sobre ele recai a culpa 

pelo fracasso” (Op. cit.). 

Para Frigotto (2006, p. 273), “A ideologia das competências, da empregabilidade, da 

qualidade total e da formação técnico-profissional adestradora e fragmentada foi tomando as 

mentes e os corações de professores das classes populares. Trata-se da incorporação da 

ideologia neoliberal”. Assim sendo, camuflada pela ilusão de neutralidade do currículo e 

dissimulando mecanismo de controle sobre a escola e a formação humana, podemos inferir 

que nesse estágio “As escolas tornaram-se motores para a eficiência e para a diferenciação e 

muito menos para a igualdade e compaixão” GOODSON (2008, p. 25). 

No limiar do Século XXI, não obstante a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao 

poder pela eleição à presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, com permanência por dois 

mandatos – 2003 a 2010 – e a continuidade do mesmo partido político pela eleição de Dilma 

Rousseff – 2011 e 2015 – documentos referentes ao currículo para a Educação Básica 

apresentados durante o período não revelam modificações ideológicas significativas, o que 

demonstra a coerência no alinhamento entre políticas desenvolvidas ao final do século 

passado e ao longo da primeira década do novo século. A esse respeito, Coutinho elucida 

(2006, p. 193): 

 

Infelizmente, a chegada do PT ao governo federal em 2003, longe de contribuir para 

minar a hegemonia neoliberal, como todos esperavam, reforçou-a de modo 

significativo. A adoção pelo governo petista de uma política macroeconômica 

abertamente neoliberal – e a cooptação para essa política de importantes 
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 Segundo Silva, 2008, a noção de competência e suas implicações para o campo da educação foi vertente 

fortemente explorada nos anos de 1970 nos Estados Unidos e atingiu a escola brasileira, consolidando o que se 

convencionou chamar de tecnicismo, em virtude da extrema preocupação com a racionalização e controle dos 

processos pedagógicos. Essa concepção ainda orienta as propostas de avaliação dos exames nacionais como o 

ENEM e a Prova Brasil. 
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movimentos sociais ou, pelo menos, a neutralização da maioria deles – desarmou as 

resistências ao modelo liberal-corporativo e abriu assim caminho para uma maior e 

mais estável consolidação da hegemonia neoliberal entre nós.  

 

As considerações permitem reiterar o conceito de “revolução passiva”, cunhado por 

Gramsci, anteriormente referido como uma das vertentes pelas quais a sociedade brasileira 

transitou para a modernidade, expressa pela conciliação que nessa década se fez entre as 

lideranças de oposição e o bloco no poder. 

Nesse cenário histórico foram definidas as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

para a Educação Básica (Resolução nº 4 de 13 de julho de 2010, CNE/SEB) publicação que 

tem como mote inicial a necessidade de modificações nos documentos anteriores em 

atendimento à obrigatoriedade do Ensino Fundamental dos quatro aos dezessete anos de 

idade.  

Como referenciais conceituais desse documento, foram considerados como referência 

os fundamentos constitucionais expressos no “Artigo 1º da Constituição Federal que trata dos 

princípios fundamentais da cidadania e da dignidade da pessoa humana, do pluralismo 

político, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa” (Brasil, MEC, SEB, DICEI, 

2013, p. 16), com destaque para o objetivo de que são essas as bases em se assentam os 

objetivos e o projeto educacional brasileiro.  

Por consequência, um conjunto de compromissos é apresentado, dentre os quais a 

erradicação da pobreza e marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais, a 

promoção do bem comum sem preconceitos de origem, raça, etnia e gênero, como garantias 

para o desenvolvimento nacional.  

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (Brasil, MEC, 

SEB, DICEI, 2013) condensam orientações e normatizações para as diferentes etapas da 

Educação Básica, ou seja, Educação Infantil, Fundamental e Ensino Médio e respectivas 

variáveis
31

, afirma o compromisso do Estado com a democratização do acesso e permanência 

de alunos na escola e a responsabilidade da Educação Básica na “preparação para o exercício 

da cidadania” e “qualificação para o trabalho” (p. 63): 

 

Art. 1º A presente Resolução define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para o 

conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades da Educação 

Básica, baseando-se no direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, à 

preparação para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho, na 

vivência e convivência em ambiente educativo, e tendo como fundamento a 

responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir a 
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 Aqui nos referimos às respectivas resoluções para: a Educação no Campo, a Educação de Jovens e Adultos, a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a Educação Especial, Indígena e Quilombola. 
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democratização do acesso, a inclusão, a permanência e a conclusão com sucesso das 

crianças, dos jovens e adultos na instituição educacional, a aprendizagem para 

continuidade dos estudos e a extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da 

Educação Básica. 
32

 

 

Embora a intenção expressa no discurso, ao nos remetermos ao conceito de cidadania 

como o “conjunto de direitos, meios, recursos e práticas que dá à pessoa a possibilidade de 

participar ativamente da vida e do Governo de seu povo
33

”, instiga-nos a questão: como 

compatibilizar a lógica social do capital com a vivência de cidadania? Fato é que nessa forma 

de organização social a distância entre o cidadão e o homem é grande, uma vez a sociedade 

capitalista ser, necessariamente, composta por uma dimensão privada e uma dimensão 

pública, sendo a primeira preponderante sobre a segunda.  

A organização curricular ganha amplo espaço na parte introdutória do documento, 

observando-se a referência ao Artigo 27 da LDBEN (Brasil, 1996), para orientações sobre o 

processo didático em que se realizam as aprendizagens e a delimitação das diretrizes para o 

conjunto de atividades (Brasil, MEC, SEB, DICEI, 2013, p. 24): 

 

Os conteúdos curriculares da Educação Básica observarão, ainda, as seguintes 

diretrizes: 

I – a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 

cidadãos, de respeito ao bem comum e á ordem democrática; 

II – consideração das condições de escolaridade dos estudantes em cada 

estabelecimento; 

III – orientação para o trabalho; 

IV – promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 

 

As formas para a organização e gestão curricular encontram-se orientadas pelas 

dimensões pluri, inter e trans, considerados mecanismos para o enriquecimento das 

disciplinas, eixos ou áreas do conhecimento. Observando-se, ainda, no discurso relativo a esse 

direcionamento o fato de conferir autonomia à comunidade escolar, pelas possibilidades 

didático-pedagógicas que apresentam (Op. cit., p. 27): 

 

Na organização e gestão do currículo, as abordagens disciplinar, pluridisciplinar, 

interdisciplinar e transdisciplinar requerem a atenção criteriosa da instituição 

escolar, porque revelam a visão de mundo que orienta as práticas pedagógicas dos 

educadores e organizam o trabalho do estudante. Perpassam todos os aspectos da 

organização escolar, desde o planejamento do trabalho pedagógico, a gestão 

administrativo-acadêmica, até a organização do tempo e do espaço físico e a seleção, 

disposição e utilização dos equipamentos e mobiliário da instituição, ou seja, todo o 

conjunto das atividades que se realizam no espaço escolar, em seus diferentes 

âmbitos. 
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Em relação à argumentação acima, embora com aparência inovadora e mesmo transgressora, 

é importante observar que os movimentos evidenciados – inter, trans, pluri – revestem-se, em 

sua base estrutural da disciplinaridade, logo, a essência permanece inalterada.  

Porém, a repetição exaustiva dos termos valida seus significados e portas se abrem a 

construções ideológicas, pois: “A colcha de retalhos formada de declamação ideológica e de 

fatos que foram apropriados, isto é, na maior parte das vezes decorados, revela que foi 

rompido o nexo entre objeto e reflexão” (Adorno, 1995, p. 63). 

 Quanto à educação especial, as Diretrizes Curriculares retomaram as normatizações 

contidas nos documentos oficiais para a modalidade, a saber: as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, instituídas pela Resolução CNE/CEB nº 2/2001, com 

fundamento no Parecer CNE/CEB nº 17/2001; as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 4/2009, com 

fundamento no Parecer CNE/CEB nº 13/2009, para a implementação do Decreto nº 

6.571/2008, que dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado.  

Assim, a orientação textual deu-se com aportes nos documentos acima, reiterando-se o 

compromisso dos sistemas de ensino com a matrícula dos estudantes com deficiência(s), 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, cabendo a eles com 

suas escolas se organizarem para o atendimento, com as seguintes proposições (Brasil, MEC, 

SEB, DICEI, 2013b, p. 50): 

 

Na organização desta modalidade, os sistemas de ensino devem observar as 

seguintes orientações fundamentais: 

 I – o pleno acesso e efetiva participação dos estudantes no ensino regular; 

 II – a oferta do atendimento educacional especializado (AEE);  

III – a formação de professores para o AEE e para o desenvolvimento de práticas 

educacionais inclusivas;  

IV – a participação da comunidade escolar; V – a acessibilidade arquitetônica, nas 

comunicações e informações, nos mobiliários e equipamentos e nos transportes; 

VI – a articulação das políticas públicas intersetoriais.  

Nesse sentido, os sistemas de ensino assegurarão a observância das seguintes 

orientações fundamentais: 

 I – métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às 

suas necessidades;  

II – formação de professores para o atendimento educacional especializado, bem 

como para o desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas nas classes 

comuns de ensino regular;  

III – acesso. 

 

As referidas orientações demonstram o esforço na manutenção de referenciais que 

garantam a organização da escola em perspectiva inclusiva e a potencial igualdade de 

oportunidades a esse segmento humano. Entendemos, como Crochick (2015, p. 49), que 
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embora em consonância com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(Brasil/UNESCO, 2000) e alicerçados na Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 

1948), ao se considerarem as políticas de currículo e a educação inclusiva “Não é possível a 

igualdade de oportunidade, numa sociedade cuja base é a desigualdade e cuja ideologia 

incentiva o mérito, a competição”. Porém é premente a intransigência pela defesa da 

diversidade, da democracia e pela igualdade de condições “(...) para indicar os limites desta 

sociedade, que, por não permitirem a sua realização, pedem pela sua transformação” reitera o 

autor. 

Frente ao apresentado, a questão em relação às políticas de currículo no Brasil, são 

revestidas de profundas tensões no jogo de estrutura socioeconômica envolta pela lógica do 

capital. Neste sentido, buscamos refletir com apoio em Herbert Marcuse (1982) ao ressaltar a 

relevância da linguagem para a operacionalização de condutas. Ou seja, ao não se deixar 

tensão, espaços entre as partes das sentenças dá-se mecanismo de obstrução reflexiva que 

molda o “universo da locução”, isso é, restringe o conteúdo a conceitos previamente 

pensados, como expressão de submissão do indivíduo a um “behaviorismo social e político” 

(Op. cit., p. 94): Desse modo, afirma Marcuse (1982, p. 95): 

 

Nos pontos nodais da locução pública aparecem proposições analíticas 

autovalidantes que funcionam como fórmulas mágico-rituais. Marteladas e 

remarteladas na mente do receptor, produzem o efeito de incluí-la no círculo das 

condições prescritas pela fórmula. 

 

Ou seja, a prescrição é feita e com naturalidade validada com afastamento de 

possibilidades para ideias que se contraponham. Assim, o raciocínio é moldado de modo que 

o conceito seja absorvido pela palavra, sem margens a reflexões, pois significante e 

significado fundem-se em uma só dimensão
34

. 

Nossa análise, até então, nos permite afirmar que embora se mudem ou se aprimorem 

as políticas de currículo, se a matriz conceitual e ideológica continuar a mesma o círculo se 

reproduzirá em um continuum; enquanto os antagonismos estruturais da sociedade não forem 

superados. Isso porque o ato de escolarização tem sido gerado em meio ao silenciamento dos 

sujeitos do processo, pela complexidade da cultura e das formas sociais e econômicas de 

organização da sociedade brasileira. 

Em suma, no atual estágio civilizatório, imerso no emaranhado de forças 

centralizadoras inerentes à (re)produção capitalista, a possibilidade da formação 
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humanizadora encontra-se obstada. Melhor expondo, sem pretender trilhar caminhos que 

conduzam a perspectivas deterministas ou fatalistas, no âmbito de nosso desenvolvimento 

como homens somos formados por outros homens que, em sua essência, trazem marcas da 

formação a que foram subsumidos. Se imersos em contexto desumanizante, como nos 

formarmos para a humanização? Segundo Costa (2015, p. 27) 
35

: 

 

Refletindo sobre os desafios postos à educação para a consciência e a racionalidade, 

sobretudo, por intermédio da formação que se articule com a pesquisa centrada em 

seu potencial emancipatório, no livre pensar dos professores e em consideração às 

demandas sociais e humanas no combate à violência, a formação de professores 

assume protagonismo em prol da educação para o desenvolvimento humano e social. 

Para tal, faz-se necessário difundir a formação docente na perspectiva da educação 

em direitos humanos, como um processo sistemático e multidimensional que orienta 

a formação do indivíduo de direitos, articulando suas diversas dimensões... 
 

Por conseguinte, ao serem privilegiados conteúdos sob a égide dos direitos humanos, 

torna-se possível a educação em direitos humanos. Para tal, uma práxis reflexiva e resistente 

apoiada em problematizações e pesquisas sobre as ofertas curriculares apresentadas pelas 

políticas governamentais para o currículo escolar contribuirá para que a ação docente não se 

sujeite a aspectos reducionistas e conteudistas dos currículos.  

Em uma sociedade de classes, as condições materiais estruturais alimentam as 

mediações ideológicas, em intrínseca relação com a dominação econômica. Desse modo, é 

possível perceber-se como a instituição escola, privilegiado espaço de preservação e 

socialização do conhecimento, por meio do currículo ofertado produz e reproduz mecanismos 

de controle social, sem que os grupos dominantes sequer exerçam força frontal para a 

(con)formação do cidadão produtivo, em nítido afastamento da perspectiva reflexiva sobre as 

contradições sociais contemporâneas. 

Nesse contexto, grande desafio se coloca à escola, no que tange ao currículo quanto ao 

potencial de não (re)produzir os mecanismos hegemônicos de dominação  inerentes à 

sociedade de classes. Reconhecemos os limites postos ao currículo para nossas escolas, 

produzidos por um emaranhado de referências que se repetem, fragmentam-se e justapõem-se 

tipificando o modelo social vigente. Logo, quais as suas possibilidades? 
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Por intuito de iluminar possível resposta à questão, resgatamos o posicionamento do 

historiador inglês E. P. Thompson (1924-1993) 
36

, que em estudos sobre a dimensão cultural 

na formação da classe articula, em um contexto histórico específico, as relações entre as 

determinações materiais e elementos subjetivos, tais como crenças, valores, atitudes, dentre 

outros, envolvidos no processo de formação de identidades que constituem a consciência de 

classe (MATTOS, 2012). Nesse panorama, buscava-se apresentar a possibilidade de, por meio 

da construção subjetiva, mediada pelo contexto social de origem, o indivíduo ser capaz de 

criar condições para fazer sua própria história. Para Thompson (Apud Mattos, 2012, p. 85): 

 

Homens e mulheres também retornam como sujeitos, dentro deste termo – não como 

sujeitos autônomos, “indivíduos livres”, mas como pessoas que experimentam suas 

situações e relações produtivas determinadas como necessidades e interesses e como 

antagonismos, e em seguida “tratam” essa experiência em sua consciência e sua 

cultura (...) das mais complexas maneiras (...) e em seguida (muitas vezes, mas nem 

sempre, através das estruturas de classe resultantes) agem, por sua vez, sobre sua 

situação determinada. (Grifos da autora). 

 

Apesar de sujeito a condições materiais objetivas de subsistência, a mediação 

propiciada pela experiência vivenciada seria o elemento de junção, de nexo entre o modo de 

produção e a consciência. Isto é, o indivíduo é produto da cultura, mas pela sua singularidade 

dela se diferencia (CROCHICK, 1995).  

Desse modo, apoiamo-nos na convicção de possibilidades, fruto da essência humana 

historicamente construída. Conforme afirmado por Adorno (1995, p. 181): “O motivo 

evidentemente é a contradição social; é que a organização social em que vivemos continua 

sendo heterônoma, isto é, nenhuma pessoa pode existir na sociedade atual realmente 

conforme suas próprias determinações...”, cabe-nos, pois, concluir que se é nesse contexto 

que nos encontramos, também será dele que tiraremos mecanismos para sua superação.  

 

  

                                                 
36

 Para Thompson “A classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns (herdadas 

ou), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem 

(e geralmente se opõem) dos seus” (Apud Mattos, 2012, p. 84). 
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CAPÍTULO 2 

 

CURRÍCULO ESCOLAR SOB A REGULAÇÃO DA SOCIEDADE 

ADMINISTRADA 

 

Conforme observado por Adorno (2002) a formação cultural que 

contemporaneamente se apresenta reveste-se de caráter social alienante, posto que em sua 

gênese a tudo confere ar de semelhança, uma vez as ofertas mercantilizadas da indústria 

cultural se encontrarem previamente concebidas e aprovadas de modo a ajustar o indivíduo a 

seus objetivos e intenções, posto que “Nessa prisão ao ar livre em que o mundo está se 

transformando, já nem importa mais o que depende de que pois tudo se tornou uno” (Op. cit.,  

p. 101). 

No capítulo que se apresenta, buscamos reflexões sobre os reflexos da estrutura social 

em curso sobre o currículo escolar e os impactos de sua dinamização na escola pública. 

Nesse contexto, o currículo como expressão cultural representativa da dinâmica social 

atual, é fruto e também (re)produtor de relações sociais e, como tal, tem em sua gênese as 

marcas da dependência e da dominação cultural, social, política e econômica vigentes. 

Independente de quão óbvio nos possa parecer a defesa pela educação afirmada em valores 

que contribuam à formação social justa e humana, ao tratarmos do tema currículo e 

educação, compete-nos problematizar o propalado bom currículo para a costumeiramente 

enunciada boa educação e as condições impostas às construções curriculares, pois no atual 

estágio civilizatório nos percebemos sob o risco de a educação caminhar mais para a 

reprodução do que para a superação e transformação pelas condições objetivas materiais que 

se fazem em frontal desrespeito ao explicitamente preconizado pelo Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (Brasil/UNESCO, 2008, p. 25) 

   

Desse modo, a educação é compreendida como um direito em si mesmo e um meio 

indispensável para acesso a outros direitos. A educação ganha, portanto, mais 

importância quando direcionada ao pleno desenvolvimento humano e às suas 

potencialidades, valorizando o respeito aos grupos socialmente excluídos. Essa 

concepção de educação busca efetivar a cidadania para a construção de 

conhecimentos, o desenvolvimento de valores, atitudes, e comportamentos, além da 

defesa socioambiental e da justiça social. 

 

Como direito legítimo e legalmente expresso, tem-se na educação o potencial para o 

desenvolvimento de indivíduos capazes de se reconhecerem e posicionarem no mundo, não 

para reproduzirem as condições de opressão, desigualdade e cisão que norteiam a sociedade 
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de classes; mas, com base na ação reflexiva se contraporem a situações que sustentam as 

condições de existência que lhes são impostas. Isso posto, retomamos as reflexões de 

Crochick (2015, p. 23) ao considerar como objetivo da educação o de ser “(...) a transmissão 

da cultura, a qual possui instrumentos universais – o pensamento e a linguagem – para que as 

necessidades naturais possam ser nomeadas e ganhar forma”, e problematizamos se as 

diretrizes propostas pelas políticas para o currículo escolar e expressas na legislação vigente 

aproximam-se dos princípios norteadores acima citados, e, ainda, como se dá a ressonância 

desses na escola. 

Em atenção à relação entre os atores sociais diversos e às contradições inerentes à 

sociedade de classes contemporânea cumpre-nos posicionar qual o sentido da educação sob o 

prisma da Teoria Crítica da Sociedade. À pergunta “Educação, para quê?”, Adorno (1995), 

redimensiona o questionamento ao buscar refletir sobre “Para onde a educação deve 

conduzir”, concluindo que essencialmente para a produção de uma “consciência verdadeira” 

(Op. cit., p. 141): 

 

A seguir, e assumindo o risco, gostaria de apresentar a minha concepção inicial de 

educação. Evidentemente não a assim chamada modelagem de pessoas, porque não 

temos o direito de modelar pessoas a partir de seu exterior; mas também não a mera 

transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi mais do que 

destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira. 
37 

 

Nesse sentido, a educação não é percebida como algo externamente imposto, 

tampouco uma metodologia de amalgamento de pessoas. Mas, a constituição do indivíduo 

como resultado de uma interação com a cultura com a qual deverá experienciar relação 

dialética que lhe permita movimento constante de reflexão e ação. Por movimento tem-se a 

reflexão sobre a sociedade contemporânea, momento que necessita ser problematizado em 

seus fatores constituintes, posto que a educação vise a adaptação, mas contraditoriamente ou 

dialeticamente orienta para a emancipação, por meio do aprender a se orientar no mundo e de, 

por intermédio da reflexão e da crítica, dele se diferenciar e negar-se a reproduzir o que de 

pior há na cultura – a barbárie. 

Tem-se, assim, o caráter ambíguo da educação: visar à adaptação e orientar para a 

emancipação. A esse respeito Adorno (1995, p. 143) esclarece: 
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A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de adaptação e não 

preparasse os homens para se orientarem no mundo. Porém ela seria igualmente 

questionável se ficasse nisto, produzindo nada além de well adjusted people, pessoas 

bem ajustadas, em consequência do que a situação existente se impõe precisamente 

no que tem de pior. Nestes termos, desde o início existe no conceito de educação 

para consciência e para a racionalidade uma ambiguidade. Talvez não seja possível 

superá-la no existente, mas certamente não podemos nos desviar dela. 
38

 

 

Para o referido autor, à educação inicialmente compete o papel de adaptação dos 

homens ao mundo. Porém, seria questionável se permanecesse apenas nisso. Embora não seja 

possível prescindir da adaptação por intermédio da educação com o ‘objetivo de orientar os 

homens no mundo’, cabe à educação conduzir para além, possibilitando a emancipação e o 

livre pensar. 

O indivíduo se constitui por meio das condições sociais e culturais nas quais se 

encontra imerso. Considerando-se possibilidades de elevação do nível de consciência, por 

intermédio da formação para além da adaptação, somente isso não o tornará capaz de corrigir 

as distorções inerentes à sociedade administrada que não dependem exclusivamente da ação 

política e consciente do indivíduo. Contudo, o fortalecimento do pensar reflexivo contribuirá 

para o fortalecimento do livre pensar, condição essencial à não reprodução de situações 

sociais impostas, obstando-se àquilo que Adorno (1995, p. 37), apresentou como a 

“identificação com os “grandes coletivos” e a “cobertura proporcionada pelos mesmos”.   

Logo, atuar junto aos alunos de modo a problematizar os limites e as contradições 

sociais em que nos encontramos é elemento importante ao trabalho realizado pelos 

professores com as ofertas apresentadas pelo currículo. A adaptação ao currículo é 

importante para o indivíduo se apropriar do conhecimento produzido pela civilização, porém 

é fundamental a crítica no que nele há de conservador e/ou regressivo a fim de possibilitar 

para além da adaptação – a emancipação. 

Ao trazer à emergência reflexões sobre o currículo e suas dimensões – sociais, 

históricas e culturais – este estudo visa problematizar as causas que obstam o potencial 

emancipador da educação, que tem no currículo escolar uma de suas categorias centrais. Para 

Costa (2011, p. 31), “No atual estágio civilizatório a discussão acerca da educação justa, 

humana e democrática assume prioridade nas políticas públicas (...)”. Fato é que a escola 

necessária, hoje, é aquela comprometida politicamente com o processo de orientar o 

educando para uma ação de livre pensar capaz de romper com a barbárie existente em uma 

sociedade que reflete situação de desigualdade social, o que encontra ecos na contundente 
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colocação de Adorno (1995, p. 155) de que “(...) desbarbarizar tornou-se a questão mais 

urgente da educação hoje em dia”.  

Admitindo-se o caráter emancipatório da educação, tem-se a necessidade do 

desenvolvimento de consciências críticas, capazes de se contraporem à exclusão social 

historicamente instalada na sociedade contemporânea. Assim, para além da oferta de 

metodologias e conteúdos sistematicamente organizados e sequencialmente estruturados, 

vale refletir sobre as condições objetivas sob as quais foram gestados, de modo a desvelaram-

se teias de ideologia, cultura e poder então subjacentes, conforme Adorno ao afirmar que: “A 

educação tem sentido unicamente como educação dirigida a uma autorreflexão crítica”. 

 

2.1 Ideologia, Cultura e Poder: questões intrínsecas ao currículo escolar na educação 

contemporânea 

 

Afinados com os pensadores da Escola de Frankfurt, estudos de Moreira e Silva 

(1994) que abordam a Sociologia do Currículo, afirmam que em perspectiva crítica, o 

currículo educacional não pode ser analisado desconsiderando o contexto social e histórico 

por ser conhecimento produzido, organizado e ofertado implicado em relações assimétricas e 

políticas de poder da sociedade e das instituições educacionais em que se corporificam. 

Nessa conjuntura, apontam os autores, o mapeamento de questões intrínsecas à ideologia, 

cultura e poder são temas centrais a discussões sobre o currículo. Vejamos como esses 

conceitos se entrecruzam e contribuem para a estruturação da promoção de discursos e 

orientações metodológicas inerentes às propostas curriculares nas escolas contemporâneas.  

 

2.2 Ideologia: impulso à pseudoformação? 

 

Ao abordar a temática da ideologia Adorno (1973) relacionou-a a movimento histórico 

da sociedade, por considerar que é no seu âmago que construções ideológicas encontrarão 

campos mais ou menos férteis para se constituírem, a despeito de interesses particulares ou 

respeito ao indivíduo. Apresenta que a validade no estudo da ideologia não se prende aos 

conteúdos dela, que em essência se tornam vazios. Pois, carecem de argumentações sólidas e 

justificáveis. O que deve ser tensionado é o ambiente social que não apenas propicia a 

dominação pelos conteúdos ideológicos apresentados, como também os demanda em 

obstrução à conscientização do indivíduo ao existente: “O poder do existente erige as 
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fachadas contra as quais se debate a consciência. Essa deve ousar atravessá-las. Somente isso 

arrancaria o postulado da profundidade à ideologia”, adverte Adorno (2009, p. 23).  

Ainda segundo o autor, em uma sociedade da comunicação de massa, do pleno 

consumo, os mecanismos da formação ajustam-se a mecanismos, cujas ideologias exercem a 

função precípua de neutralizar e naturalizar a formação cultural, de modo a manter o 

equilíbrio da sociedade de classes. Os conteúdos que se apresentam nos discursos ideológicos, 

embora frágeis em fundamentos objetivos justificáveis, exercem influências sobre o aspecto 

psicológico do indivíduo por serem acompanhados de argumentos de cunho emocional, 

possibilidades de mudanças e alcance de sucesso, elementos que induzem à integração 

irrefletida do indivíduo às demandas apresentadas, questões objetivamente observadas nas 

propostas de currículo. 

Desse modo, o desenvolvimento do potencial reflexivo considerando-se as condições 

sociais e históricas que se perpetuam e se legitimam pelo currículo escolar, que mais se volta 

à autoconservação da sociedade de classes e à sua reprodução é elemento fundamental à 

análise das intenções veladas nos discursos ideológicos que aparecem travestidas em 

linguagens subliminares e coercitivas, capazes de neutralizar o potencial reflexivo, ao 

naturalizar as ofertas dos conteúdos apresentados matizados de identificação com o existente. 

Assim, Adorno (2009) afirma a ousadia do pensar como traço essencial à formação da 

consciência em perspectiva livre: “Lá, onde o pensamento se projeta para além daquilo a que, 

resistindo, ele está ligado, acha-se a sua liberdade” (ADORNO, 2009, p. 24). Porém, para que 

essa ousadia se constitua e a liberdade no pensar se configure, são necessários elementos 

estruturantes à sua sustentação, o que nos remete às possibilidades da educação como 

potencial para o indivíduo pensar o mundo em que vive, conscientizar-se da realidade que o 

circunda e assumir posicionamentos com coerência e autenticidade, isto é, embora a 

ambiguidade aparente, “(...) uma educação para a consciência e para a racionalidade” 

(ADORNO, 1995, p. 144). 

Em Marx e Engels (2009), o tema da ideologia apresenta-se como força de 

dominação por intermédio de ideias e conceitos relacionados às condições materiais de (re) 

produção da vida em sociedade, capazes de subjugar a consciência do indivíduo. Assim, com 

base nos conceitos de infraestrutura, representada pelas forças produtivas, e pela concepção 

de superestrutura, que compreende as esferas sociais de ordem política, jurídica e religiosa, a 

retroalimentação de ideias se fará. Ou seja, há uma relação dialética de sobredeterminação 

entre superestrutura e infraestrutura, o que corresponde conceber que é pela organização das 

forças econômicas de produção de uma sociedade que se consolidarão as ideologias sociais 
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reinantes, pois conforme Marx e Engels (2009, p. 56) “(...) as condições do domínio de uma 

determinada classe da sociedade, cujo poder social, decorre da sua propriedade, tem a sua 

expressão prático-idealista na respectiva forma de Estado”. Nessa conjuntura é possível 

perceber-se a ideologia como uma forma de entendimento social, um exercício de influência 

e domínio, (de)formadora de consciências: “A consciência nunca pode ser mais do que o Ser 

consciente e o Ser dos homens é o seu processo da vida real. E se em toda a ideologia os 

homens e as suas relações nos surgem invertidos (...) isto é apenas o resultado do seu 

processo de vida histórico” (Op. cit., p. 31).  

É em seu contexto material e histórico que o indivíduo se constitui e confirma em sua 

historicidade e se faz presença transformadora da sociedade administrada vigente. Porém, 

para tal é necessário que se reconheça como potencial transformador das questões objetivas 

observadas.  

Sobre as condições sociais a que estamos sujeitos e o potencial da educação 

objetivada nos currículos escolares, Apple ironicamente atesta (2011, p. 50):  

 

Se as escolas, seus professores e seus currículos fossem mais rigidamente 

controlados, mais estreitamente vinculados às necessidades das empresas e das 

indústrias, mais tecnicamente orientados e mais fundamentados nos valores 

tradicionais e nas normas e regulamentos dos locais de trabalho, então os problemas 

de aproveitamento escolar, de desemprego, de competitividade econômica 

internacional, de deterioração das áreas centrais das grandes cidades etc. 

desapareceriam quase que por completo, assim querem-nos convencer. 
39

 

 

A escola, espaço social em que primeiro o indivíduo é inserido para além do contexto 

familiar, assume centralidade na formação individual e coletiva das pessoas. Nessa 

conjuntura, a organização da escola e as ofertas apresentadas por meio do currículo quer em 

perspectiva potencial, seja em caráter explícito, contribuirão para o desvelamento, ocultação 

ou até mesmo para a normalização de questões sociais vigentes em conteúdos ideológicos 

que se ajustem a determinadas intencionalidades inerentes à sociedade de classes, constituída 

sob a égide do capital. 

Afirmando-se nos estudos de Marx, no ensaio A Ideologia e os Aparelhos Ideológicos 

de Estado (1970), o filósofo francês Louis Althusser apresenta amplas considerações 

relativas à ideologia e sua relação com a educação. À pergunta: “O que se aprende na 

escola?” (Op. cit., p. 20) o autor argumenta que inerentes às aprendizagens formais da leitura 

e da escrita, da cultura científica e literária, encontram-se os conceitos convencionais, as 
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regras morais, sociais e cívicas que definem posições, legitimam postos de trabalho, orientam 

e organizam o contexto social, de modo a que se assegure também “(...) pela palavra a 

dominação da classe dominante”, assim, continua Althusser (1970, p. 22): 

 

(...) a Escola (mas também outras instituições de Estado como a Igreja ou outros 

aparelhos como o Exército) ensinam “saberes práticos”, mas em moldes que 

asseguram a sujeição à ideologia dominante ou o manejo da “prática” desta. Todos 

os agentes da produção, da exploração e da repressão, não falando dos “profissionais 

da ideologia” (Marx) devem estar de uma maneira ou de outra “penetrados” desta 

ideologia, para desempenharem “conscienciosamente” a sua tarefa - quer de 

explorados (os proletários), quer de exploradores (os capitalistas), quer de auxiliares 

da exploração (os quadros), quer de papas da ideologia dominante (os seus 

“funcionários”), etc...
40

 

 

 A exemplo do Estado e da Igreja, segundo o autor acima, à escola cabe a transmissão 

do pensamento hegemônico vigente na sociedade de classes; uma vez atravessadas por ideias 

instituídas, materializadas em ações que se naturalizam e constituem, porque reflexo de 

configuração legitimada pela estrutura social reinante. O próprio fato de atribuir à escola a 

nomenclatura de aparelho nos induz ao ato de instrumentalizar, munir-se de recursos para 

fins previamente estabelecidos e externamente guiados. Essa ação também é inerente ao 

espaço escolar como forma de orientação do homem no mundo, porém nela não se esgotam 

os objetivos da educação. 

perspectiva de naturalizar as ideias dominantes de uma De acordo com Apple (1982), 

teor ideológico assume centralidade no currículo pela época e da conjuntura social que a 

representa. A perspectiva hegemônica que potencializa as ideias trazidas pelo pensamento 

ideológico contribui para saturar as consciências, a ponto de o mundo social, econômico e 

educacional moldarem-se em referencial único de significados que são incorporados e 

vivenciados, sendo necessário observá-los como conjunto organizado de conceitos, valores e 

práticas que ultrapassam a simples manipulação. Questionar e refletir sobre os projetos de 

educação que nos são apresentados por meio dos currículos escolares contribui para tensionar 

questões sociais que se alargam para além das salas de aula.  

Referindo-se ao conceito de ‘currículo oculto’, Silva (2010) esclarece que todos 

aqueles aspectos do ambiente escolar que não se encontram formalmente explicitados, mas 

que perpassam a escola e contribuem de forma implícita para aprendizagens sociais relevantes 

constituem o currículo oculto. Para o autor (Op. cit., p. 80), a importância de análise do 

currículo oculto se faz por expressar “(...) uma operação fundamental da análise sociológica, 
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que consiste em descrever os processos sociais que moldam nossa subjetividade como que por 

detrás de nossas costas, sem nosso conhecimento”.  

Ao tratar do tema, Apple (1982, p. 126), destaca a justificativa da ausência proposital 

de conflitos nas abordagens curriculares, pelo potencial acrítico das propostas, ao naturalizar e 

legitimar uma perspectiva basicamente técnica:  

 

 Ou seja, a escola precisa fazer com que tudo pareça natural. Uma sociedade baseada 

no capital cultural técnico e na acumulação individual do capital econômico precisa 

mostrar-se como se fora único mundo possível. Parte do papel da escola, em outras 

palavras, é contribuir para a distribuição do que os teóricos críticos da Escola de 

Frankfurt poderiam chamar de padrões utilitário-racionais de pensamento e ação.  

 

Isso é, o que se ensina e os meios utilizados traduzem intencionalidades subjacentes às 

relações sociais e a componentes estruturais alimentados pelas perspectivas ideológicas 

preponderantes. Dessa forma, desvelar e trazer à consciência o currículo oculto é uma forma 

de desarmá-lo. 

É sabido que a escola se constitui em fértil campo de inculcação de ideias e 

concepções capazes de interferir na formação subjetiva do indivíduo. Ao tratarmos do tema 

ideologia e currículo, não nos é possível abordagem de cunho meramente idealista, pois o 

currículo se materializa de maneira implícita nas abordagens pedagógicas, na organização 

espacial, nos rituais, na oferta de materiais e até mesmo na linguagem e signos que perpassam 

o ambiente das escolas, projetam-se para a sociedade e pela cultura nesta preponderante são 

influenciados, em processo de retroalimentação. 

 

2.3 Cultura e a questão da (des)articulação do currículo 

 

A questão da cultura é essencial nas discussões sobre currículo. Afinal, há uma cultura 

que vale mais? Por que o privilégio de alguns conteúdos culturais sobre outros? Quem define 

o que vale e o que não vale na cultura para as propostas curriculares ofertadas? Sob que 

referenciais conceituais de homem e sociedade a seleção de conteúdos se constitui? Enfim, 

vários são os questionamentos, porém a relevância do viés cultural é inquestionável (APPLE, 

1982). 

Temática central para os pensadores da Escola de Frankfurt, a cultura é elemento 

essencial à legitimação de desigualdades sociais na contemporaneidade. Para Adorno e 

Horkheimer (1985), a cultura moderna é uma cultura de massa, caracterizada por unidade 

simbólica imposta socialmente, que obscurece as consciências por trás de fachada de pretensa 
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democracia. Segundo os autores, as relações estabelecidas entre sujeito e objeto encontram-se 

mediadas pela racionalidade técnica, processo que aliena e subjuga o homem às propostas 

mercadológicas prescritas por uma sociedade administrada, uma vez que “(...) cada um deve 

se comportar, por assim dizer, espontaneamente, determinado a priori por índices estatísticos 

e dirigir-se à categoria de produtos de massa que foi preparada para o seu tipo”
41

 (Op. cit., p. 

7, grifos do autor).  

Ao analisar conteúdos relativos à cultura, os autores acima (1973, p. 96) ressaltaram a 

importância de relação intrínseca entre cultura e civilização, posto que “(...) todas as formas 

“culturais” foram o que foram não por simples expressão de uma pura essência interna da 

humanidade, mas, outrossim, pelo processo vital da sociedade e sua realidade nas coisas.”
42

. 

Logo, o desenvolvimento subjetivo do indivíduo e a sua forma de humanização se faz 

constituída pelo movimento homem-mundo, processo de socialização em que a constituição 

interna do sujeito e sua configuração do mundo externo são interdependentes e peculiares. 

Para tal, apoiam-se nos pensamentos de Freud (1996, p. 15-16): 

 

A civilização humana, expressão pela qual quero significar tudo aquilo em que a 

vida humana se elevou acima de sua condição animal e difere da vida dos animais - 

e desprezo ter que distinguir entre cultura e civilização -, apresenta, como sabemos, 

dois aspectos ao observador. Por um lado, inclui todo o conhecimento e capacidade 

que o homem adquiriu com o fim de controlar as forças da natureza e extrair a 

riqueza desta para a satisfação das necessidades humanas; por outro, inclui todos os 

regulamentos necessários para ajustar as relações dos homens uns com os outros e, 

especialmente, a distribuição da riqueza disponível. As duas tendências da 

civilização não são independentes uma da outra...  
43

 

 

Compreende-se que para o autor cultura e civilização fazem parte da complexidade do 

processo que envolve o homem e a organização da sociedade em que vive. Assim, não se 

pode abstrair uma de outra, pois é no movimento de trocas entre ambas que o indivíduo se 

constitui e materializa normas e padrões de conduta. 

Nesse cenário, a perspectiva produtivista da moderna sociedade industrial, fortemente 

amparada no tecnicismo (re)produz falsas necessidades de consumo que se apresentam como 

valores culturais inerentes ao mundo moderno, sem os quais (assim se afirmam!) o indivíduo 

não constituirá sua identidade com a cultura vigente, tampouco a civilização alcançará 

patamares superiores. Instala-se, no dizer de Adorno (2005), a pseudoformação
44

, 
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 Pseudoformação: A formação, chamada de pseudoformação por Adorno e Horkheimer (1959), adquire 

contorno de falsa formação, pois perde seu real significado quando deixa de formar para adaptar e orientar os 

homens no mundo ao reificar-se e ser colocada como status, como mercadoria. Na sociedade capitalista, o 
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(Halbbildung) apoiada na produção e reprodução da cultura nos mesmos moldes das 

mercadorias ofertadas sob a égide da racionalidade técnica, em viés de uniformidade e perda 

de autenticidade. O autor alerta para o perigo de formações culturais enganosas que, em 

defesa do progresso da civilização, apontam para a urgência de arranjos sociais pautados em 

elementos que embasam os princípios do capitalismo, corporificadas na indústria cultural cujo 

apoio na racionalidade técnica reduz a bens de consumo as diversas formas de manifestações 

culturais. Em outros termos, as condições de formação sustentada pela lógica do capital 

encontram-se atravessadas por condições objetivas que exercem forte pressão sobre a 

constituição subjetiva do indivíduo: “(...) o mal não deriva da racionalização do nosso mundo, 

mas da irracionalidade com que essa racionalização atua” (Adorno e Horkheimer, 1973, p. 

98). 

É evidente que os avanços que se fizeram pelo predomínio da Razão, por meio da 

ascendência do homem sobre a natureza, da evolução das ciências e do avanço tecnológico 

contribuíram para dar vida ao ideal emancipatório do esclarecimento pretendido pelo período 

iluminista, porém, em contrapartida também representaram a deformação desse mesmo ideal 

por intermédio não da preponderância da razão instrumental, mas sim da perda da reflexão da 

própria razão sobre os limites aos quais se encontra submetida.  O que em seu contexto 

gestacional descortinava-se como grande salto humanitário para uma sociedade igualitária, 

revelou-se instrumento de domínio, opressão, anomia e indiferenciação dos indivíduos, 

conforme considerações de Crochick (2015, p. 41): 

 

(...) o empobrecimento da cultura, na sua redução ao pragmatismo necessário à 

sobrevivência constantemente ameaçada, no limite, a destituiu de sua veia crítica, 

fortalecendo somente a adaptativa, de tal modo que a identidade com a sociedade 

indica quase uma fusão, e não uma diferenciação. Não é casual o esforço para que 

todos sejam integrados, pois, assim, não resta espaço para uma contestação 

individual ou coletiva.  

 

 Temos que na fase atual do desenvolvimento das sociedades industriais avançadas
45

, o 

poder e a eficiência desse sistema exercem influência profunda sobre a constituição subjetiva 

dos indivíduos, de modo a (con)formar pensamentos e atitudes segundo a realidade 

apresentada, obstruindo-se possibilidades à formação individual não administrada; nesse 

cenário, a cultura que possibilitava a mediação pelo pensamento, converteu-se em mecanismo 

                                                                                                                                                         
indivíduo é formado a partir de modelos inerentes a estruturas previamente colocadas, não apenas para a 

preservação da vida em grupo, mas principalmente para a manutenção do poder e da ordem social vigentes.  
45
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adaptativo, obstando-se as diferenciações individuais e perdendo-se a relativa autonomia para 

a formação de indivíduos críticos (CROCHICK, 2015).  

A cisão entre cultura e sociedade, camuflada pela urgência na aproximação entre 

ambas, produz profundas lacunas sociais pela cisão de classes e gera necessidades constantes 

de que sejam vencidas barreiras que impedem a aproximação e a aquisição de bens de 

consumo fetichizados e condicionantes da realização pessoal do indivíduo. Instala-se o 

mecanismo da falsa consciência alimentada e articulada a diferentes instâncias da vida em 

sociedade, conforme análise de Marcuse (1982, p. 18): 

 

A análise é focalizada na sociedade industrial desenvolvida, na qual o aparato técnico 

de produção e distribuição (com um crescente setor de automatização) não funciona 

como a soma total de meros instrumentos que possam ser isolados de seus efeitos 

sociais e políticos, mas, antes, como um sistema que determina, a priori, tanto o 

produto do aparato como as operações de sua manutenção e ampliação.  Nessa 

sociedade, o aparato produtivo tende a tornar-se totalitário no quanto determina não 

apenas as oscilações, habilidades e atitudes socialmente necessárias, mas também as 

necessidades e aspirações individuais. 
46

 

  

As considerações acima se referem aos princípios da sociedade capitalista, cuja teia 

enreda os indivíduos e, de modo sistêmico, não só produz suas necessidades e aspirações 

como também lhes imputa a responsabilidade pela construção de suas conquistas ou 

fracassos, uma vez os ditos bens culturais se encontrarem à disposição de todos aqueles que 

por eles lutarem e fizerem por merecer. Desloca-se, assim, a centralidade da questão que se 

transfere da instância social e artifícios gerados para a manutenção do status de dominação 

para a culpabilização do indivíduo e pretensos limites pessoais que impedem seus avanços e 

a aproximação aos ideais da cultura reinante.  

Se em tempos modernos nos encontramos sob a hegemonia do poder imposto por 

aqueles que expressam a indústria cultural e, por consequência, uma pseudoformação 

encoberta por pseudodemocratização dos produtos ofertados, problematizar as condições 

conjunturais da sociedade e suas ofertas, dentre elas o currículo, ilumina caminhos para 

reflexões sobre a escola que temos e o potencial da educação no desmantelar de mecanismos 

de poder hegemônico que contribuem para (mesmo que com diferentes roupagens) a 

manutenção do status quo vigente.  
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Ao tratarem do tema cultura, Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron (1970) 
47

 

apontam que a escola, longe de ser fator de mobilidade social, é um dos mais decisivos 

espaços para a conservação por fornecer aparência de legitimidade às desigualdades sociais e 

naturalizar a herança e o dom social. Os autores indicam que o sistema escolar reproduz o 

capital cultural da classe dominante, impõe um universo simbólico, uma norma linguística e 

cultural mais aproximada à da burguesia e distanciada das classes populares, logo, o êxito ou 

fracasso na escola se explica por sua cultura ou língua.  

Sob essa perspectiva as propostas curriculares repercutem, no âmago das escolas, as 

condições sociais externas a que serve. Como estratégia de sobrevivência e legitimidade, a 

escola sustenta e é sustentada pela classe dominante, instância externa de dominação. Ao 

contribuir para que essa exerça seu domínio, a escola resguarda seu potencial de 

reconhecimento e, por conseguinte, de reprodução social. Inserido nessa dinâmica o saber 

legítimo será aquele de interesse da classe dominante, eliminando-se ou neutralizando-se os 

saberes suscetíveis de questionar ou reconhecer essa dominação, avaliam os autores. 

Remetendo-se à estrutura de distribuição do capital cultural Bourdieu (2007, p. 145) 

afirmou que “(...) a representação da cultura (...) tanto aquela que as famílias das diferentes 

classes sociais exercem como a que a escola exerce, colaboram harmoniosamente na 

transmissão de um patrimônio cultural concebido como propriedade indivisa do conjunto da 

sociedade”. Logo, o capital cultural é fator primordial para se pensar a organização social e o 

contexto de luta política que se reflete na organização da escola (educação).  

Segundo Bourdieu e Passeron (1970), culturalmente falando, os conteúdos escolares 

são organizados com base no capital cultural comum à classe dominante. O currículo escolar é 

(re)produzido e se expressa na linguagem e código cultural dominante, praticamente 

indecifrável para vários alunos provenientes das classes populares, os quais são excluídos sob 

a égide das aptidões ou dons naturais, assim, a escola nega as diferenças, os diferentes 

habitus
48

, avaliam os autores. 

Esse tipo de relação revela base ideológica meritocrática, com aporte na concepção 

capitalista segundo a qual todo indivíduo pode ter acesso a posições sociais mais elevadas, 

desde que seu trabalho e talento permitam. Compete ao indivíduo a pretensa autonomia para o 

desenvolvimento de suas potencialidades e, em caso de fracasso a responsabilidade recai 

sobre sua ineficácia e inaptidão.  
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 Referimo-nos à obra “A reprodução. Elementos para uma teoria do sistema de ensino”, escrita em parceria 

de Jean-Claude Passeron e publicada na França em 1970. 
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 A noção de habitus refere-se a um processo em que o agente social incorpora as estruturas objetivas, resultante 

do que Bourdieu considerou como “interiorização da exterioridade e de exteriorização da interioridade”. 
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Os autores avaliam que os próprios estudantes de classes sociais mais pobres acabam 

reconhecendo a trajetória dos bem-sucedidos como resultado de um esforço recompensado, 

sendo o mesmo pensamento compartilhado pelos professores, retroalimentando o ciclo de 

legitimidade das desigualdades no acesso ao saber na escola. A instituição escolar contribui, 

assim, tanto para a distribuição do capital cultural quanto do espaço social, de forma 

discriminatória e cruel, ratificando instâncias de poder.  

Se por um lado as reflexões de Bourdieu foram propícias a que não se tomasse a 

escola pública como instância única de transformação da sociedade, pela simples oferta de 

acesso da massa social a essa, por outro também contribuíram para uma reinterpretação do 

papel social da escola e de seu compromisso com a (re)produção do fracasso escolar. Ao 

desvelar a ideologia do dom e a intrínseca noção de mérito pessoal, seus estudos concorreram 

para que não mais se aceitassem as desigualdades no rendimento pedagógico na escola como 

fruto de causas naturais entre os indivíduos. 

 Ao declarar que “(...) desbarbarizar tornou-se a questão mais urgente da educação hoje 

em dia”, Adorno (1995, p. 151) aponta para um projeto pedagógico que seja capaz de libertar 

da massificação e da opressão e nos incita a criar condições propícias ao pensar emancipado e 

a desenvolver subjetividades resistentes às condições objetivas observadas. Apesar de imerso 

em sociedade que reflete situação de extrema desigualdade social e de ser produto da cultura, 

o autor nos indica que o indivíduo carrega singularidades capazes de o tornarem resistente às 

imposições externas e ao processo de alienação a que é exposto. 

Embora se reconheça não ser a escola o lócus exclusivo para a ocorrência de 

mudanças sociais pela desalienação de consciências, em contrapartida, a autorreflexão crítica 

não se faz sem a constituição de um indivíduo epistêmico capaz de percepção e de 

conscientização sobre o caráter desumanizante da racionalidade imposta, contrapondo-se à 

adesão alienada à indústria cultural e ao capital cultural indutores de consciências 

pseudoformadas pela alienação, conformismo, adaptação e reprodução. 

Com foco em aspectos indiossincráticos da cultura dominante, por caminhos próprios  

os estudos de Adorno e Bourdieu contribuem para tensionar a educação e o espaço da escola 

na perspectiva do enfrentamento de estruturas e de contextos sociais que cooperam para a 

perspectiva desumanizante e excludente na escola contemporânea e a potencial influência do 

currículo escolar para a manutenção ou para a superação das condições vigentes. 
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2.4 Currículo e Poder: a serviço de quê (ou de quem) está o currículo escolar? 

 

Às considerações sobre ideologia e cultura, trazemos o terceiro componente da trilogia 

para um entendimento crítico de elementos que contribuem para a legitimação da cultura 

escolar dominante expressa nos currículos, falamos do poder. 

Ao discutirmos os conceitos de cultura e ideologia, fácil se torna o entendimento de 

que os conhecimentos estruturantes do currículo constituem e resultam de relações de poder. 

A escolha do conhecimento escolar, os norteadores metodológicos para sua realização e a 

projeção de contornos escolares aptos a desenvolverem a contento a ação, implicam em 

noções de controle social, suposições ideológicas e noções de poder (APPLE, 1995). 

Atrelada às forças desenvolvimentistas do capital, a moderna escola burguesa surgiu 

pela necessidade de formação de mão-de-obra especializada para operar máquinas, o que 

passou a exigir dos trabalhadores pelo menos uma instrução básica. No período da Revolução 

Industrial (anos de 1750), época áurea do capitalismo, a ascendente burguesia percebeu que a 

educação serviria a esse propósito, o que fez da escola contexto ímpar para a difusão de 

valores e normas da classe dominante.  

No capitalismo tardio
49

, o progresso social impulsionado pelo desenvolvimento 

técnico, embora tenha revolucionado instâncias cotidianas várias, não contribuiu para 

desenvolvimento da experiência capazes de desvincular o indivíduo dos interesses estruturais 

da classe dominante, sobre o que Adorno e Horkheimer consideram (1985, p. 37):  

 

O processo técnico, no qual o sujeito se coisificou após a sua eliminação da 

consciência, está livre da plurivocidade do pensamento mítico bem como de toda 

significação geral, porque a própria razão se tornou um mero adminículo da 

aparelhagem econômica que a tudo engloba. 

 

A eliminação da consciência representa uma involução do indivíduo a estágio social 

acrítico. Isso contribui para o controle da subjetividade e do potencial reflexivo sobre o 

objeto, percebido por meio de fragmentos concebidos e ditados externamente. Assim, a 

educação social que se faz é reflexo de toda uma conjuntura estrutural da sociedade cujos 

conteúdos, podemos inferir, também se encontram corporificados em propostas curriculares 

nas escolas. Quanto a isso, Adorno (1985, p. 101), adverte: “O que não se diz é que o terreno 

                                                 
49

 Termo utilizado, principalmente, pelos pensadores da Escola de Frankfurt na década de 1960, que teria como 

elementos distintivos a expansão das grandes corporações multinacionais, a globalização dos mercados e do 

trabalho, o consumo de massa e a intensificação dos fluxos internacionais do capital. Seria mais propriamente 

uma crise de reprodução do capital do que um estágio de desenvolvimento, uma vez que o crescimento do 

consumo (e, portanto da produção) tornar-se-ia insustentável pela exaustão dos recursos naturais.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Multinacionais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Globaliza%C3%A7%C3%A3o
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_de_consumo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_financeiro
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no qual a técnica conquista seu poder sobre a sociedade é o poder que os economicamente 

mais fortes exercem sobre a sociedade. A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da 

própria dominação”, uma vez a pseudoformação a que estamos expostos. 

Por sua natureza social as escolas são espaços instituídos, regulamentados e presos a 

uma lógica estrutural. Entretanto, tal fato não impede que em seu cotidiano se constitua 

identificação entre os indivíduos por intermédio das interações sociais. Logo, ao 

problematizarmos o currículo como elemento essencial às políticas e práticas democráticas na 

escola pública, face aos limites sociais e históricos contemporâneos julgamos que, por ser o 

currículo importante componente da organização escolar, a espinha dorsal da qual emanam as 

diversas ações que perpassam a escola, há que se reconhecerem suas intencionalidades 

subjacentes, em se considerando que se fazem impregnadas de concepções acerca da 

sociedade, do homem, do conhecimento e do mundo. A esse respeito, Silva (2010, p. 55) 

afirma: 

O currículo não está simplesmente envolvido com a transmissão de “fatos” e 

conhecimentos “objetivos”. O currículo é um local onde, ativamente, se produzem e 

criam significados sociais. Esses significados, entretanto, não são simplesmente 

significados que se situam no nível da consciência pessoal ou individual. Eles estão 

estritamente ligados a relações sociais de poder e desigualdade.
50

 

 

Nesse sentido e, apoiando-nos no pensamento do autor, o currículo é produtor e 

reprodutor de ideias e práticas, uma complexa rede de relações de poder-saber, com 

subjetividades e intencionalidades subjacentes, o que nos leva a tensionar sobre como as 

contradições sociais encontram lugar nas políticas de currículo escolar, uma vez que na 

contemporaneidade incorporamos as influências de uma sociedade que se encontra sob a 

égide do capitalismo globalizante, historicamente dividida em classes, de caráter 

massificador e alienante pela oferta de conteúdos/produtos estandardizados e identitários, daí 

questionarmos o papel do currículo como elemento de alienação e uniformização do 

pensamento, condição inerente à cultura contemporânea sobre a qual Adorno e Horkheimer 

(1985, p. 127) avaliam: 

 

A vida no capitalismo tardio é um rito permanente de iniciação. Todos devem 

mostrar que se identificam sem a mínima resistência com os poderes aos quais estão 

submetidos. [...] A sociedade reconhece sua própria força na debilidade deles e lhes 

cede uma parte. A passividade do indivíduo o qualifica como elemento seguro. 

 

Constata-se que a formação possível sob a lógica do capital não propicia aos 
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indivíduos o desenvolvimento da consciência livre-pensante capaz de se contrapor à ordem 

social estabelecida; nesse sentido, contribuindo para a disseminação e continuidade dos 

ideais que concorrem para a reprodução dessa sociedade. 

Assim sendo, não se deve perder de vista que a escola é espaço social e, como tal, 

inserida na história da sociedade. Pela educação, devem-se propiciar condições necessárias 

para que o indivíduo se constitua, formando-se sob perspectiva autônoma e emancipada para a 

identificação e reflexão sobre a histórica sociedade de classes que o constitui.  

Certo é que currículo escolar assume amplo papel social ao tensionar a escola como 

território institucional expressivo da cultura em que se insere e, como tal, lócus privilegiado 

para problematizações sobre o fato de políticas educacionais se voltarem para a formação de 

sujeitos aptos a reflexões e questionamentos, seja no espaço da escola ou em outras estruturas 

sociais, conforme observado por Costa (2011, p. 68) ao afirmar que “(...) a educação 

contribui para a formação de indivíduos autônomos, capazes de refletir e, por sua vez, 

superar o que possa ser identificado na nossa cultura, na sociedade, como forma de 

manipulação e estimulação à violência, sem reproduzi-la”.  

Tem-se que, nos moldes até então aqui apresentados, apenas atingindo as estruturas 

básicas profundas organizadoras do conhecimento normativo formal, relacionadas a contexto 

mais amplo das instituições sociais e econômicas circundantes, transformações serão 

possíveis. Problematizamos, pois, o potencial do currículo escolar como expressão de uma 

educação que contemple tanto as demandas sociais, quanto as demandas humanas dos alunos 

com ou sem deficiência(s), em um contexto social ávido por autoconservação e reprodução 

da sociedade pela lógica do capital e não voltada, também, às demandas humanas por 

conhecimento e liberdade.  

Como exemplo do compromisso que recai sobre a educação como até então analisado, 

remetendo-se ao massacre de judeus ocorrido em Auschwitz durante a 2ª Guerra Mundial, 

Adorno afirma o perigo de uma regressão do homem à barbárie por adesão cega ao modelo de 

produção capitalista sobre a formação dos indivíduos nas modernas sociedades de consumo. 

Para o autor (1995, p. 119), um dos fundamentais desafios postos à educação contemporânea 

constitui em que: “A exigência de que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a 

educação. (...) Qualquer debate acerca de metas educacionais carece de significado e 

importância frente a essa meta: que Auschwitz não se repita”. 

Isto posto, Adorno conduz à reflexão sobre quão limitada é a possibilidade de se 

mudar pressupostos de cunho objetivo (sociais e políticos), afirmando a necessidade de 

constituição de subjetividades esclarecidas, que se contraponham à corrente da formação 
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massificada de seres heterônomos e idênticos no pensar, em prol de consciências capazes de 

falar “com a própria boca”. A esse respeito Adorno (Op. cit, p. 121) enfatiza: 

 

É preciso reconhecer os mecanismos que tornam as pessoas capazes de cometer tais 

atos, é preciso revelar tais mecanismos a eles próprios, procurando impedir que se 

tornem novamente capazes de tais atos, na medida em que se desperta uma 

consciência geral acerca desses mecanismos. É necessário contrapor-se a uma tal 

ausência de consciência, é preciso evitar que as pessoas golpeiem para os lados sem 

refletir a respeito de si próprias. 

 

Ou seja, ao reforçar a necessidade do desvelamento de mecanismos de opressão para 

que, pelo despertar da consciência não mais se reproduzam, Adorno instiga à reflexão sobre o 

tempo social como espaço de formação humana, o que nos permite refletir sobre o tempo-

espaço da escola como lócus privilegiado para o tensionamento e problematização das 

questões sociais e sobre as possibilidades de que sejam criadas e desenvolvidas condições 

propícias, por meio do currículo ofertado, ao desenvolvimento de consciências críticas à 

estrutura social vigente e à redução da cultura a condições inerentes a esta estrutura. 

Ao se considerar a escola como instância social implicada nos múltiplos movimentos 

inerentes às contradições que constituem e alimentam a sociedade de classes e, em se 

constatando a demanda contemporânea de uma escola democrática, temos que conceber a 

dinâmica escolar como espaço onde não só se reproduzem interesses, valores, políticas, 

culturas e ideologias, mas onde também se pode exercer influência sobre os mesmos é questão 

essencial. Disso resulta contundente desafio à educação contemporânea, pois supõe 

rompimento com a perspectiva homogeneizadora e padronizadora que historicamente 

impregna suas práticas. A esse respeito, em seus estudos realizados sobre currículo e 

multiculturalidade afirmam Moreira e Candau (2003, p. 161)
51

:  

 

A escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. Tende 

silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais confortável com a homogeneidade e a 

padronização. No entanto, abrir espaços para a diversidade, a diferença e para o 

cruzamento das culturas constitui o grande desafio que está chamada a enfrentar. 

 

Analisando-se a citação acima, percebe-se que os autores reconhecem o caráter 

massificante da educação escolar e o desafio posto ao enfrentamento de tensões que se 

instalam quando da abertura da escola para aqueles que não se ajustem a modelos 

institucionalizados, dentre os quais o aluno com necessidades especiais. 

Vale, pois, questionar o quanto o currículo – tanto em sua concepção, quanto em sua 
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Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
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implementação – tem contribuído mais para a autoconservação da sociedade de classes em 

atenção à educação que mais segrega que inclui ou emancipa os alunos com e sem 

deficiência(s).  

 Assim, concluímos que reconhecer o currículo como reprodutor da cultura dominante, 

espaço em que ideologia e poder atuam de forma simultânea ou consecutiva, não significa 

termos desvelado os mecanismos que sustentam essa dinâmica, é preciso que situemos o 

conhecimento, a escola e os professores nas condições sociais reais que determinam esses 

elementos, posto que o enfrentamento dos limites e contradições presentes nas políticas de 

currículo escolar, que se voltam mais à dominação, à autoconservação da sociedade do que 

para a emancipação dos indivíduos e para que se suplante a violência e exclusão reinantes 

nas escolas e nas demais instâncias sociais é potencial condição à superação das condições 

observadas. 
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CAPÍTULO 3 

 

FORMAÇÃO, INCLUSÃO E EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: A QUE 

(QUEM) SERVE O CURRÍCULO ESCOLAR? 

 

 Neste capítulo buscamos refletir sobre as possibilidades à educação na formação 

humana crítica e emancipatória em contexto social guiado pela lógica instrumental e 

mercantilista que impregna a sociedade de classes, cujo discurso atravessa as políticas para o 

currículo escolar. No cenário de uma sociedade marcadamente desigual, Crochick (2015, p. 

45) afirma: 

 

Nesta sociedade, o desigual tende a se tornar diverso e o diverso, desigual: aos 

pobres, por vezes, é associada uma cultura distinta, ainda que a pobreza seja 

expressão da hierarquia social, produzida pelo capital na sua relação com o trabalho. 

Já as pessoas de outras etnias ou com deficiência têm suas diferenças reduzidas, 

muitas vezes, à inferioridade.  

 

Em vista do exposto pelo autor é essencial refletir sobre o potencial de as políticas 

para o currículo escolar repercutirem e reproduzirem a desigualdade travestida de diversidade. 

Logo, não se trata unicamente de reformar currículos, mas de considerações sobre as questões 

sociais estruturantes que perpetuam as condições vigentes. 

Com apoio na Teoria Crítica da Sociedade, ao longo do capítulo buscamos dialogar 

com autores que contribuíram para o subsídio a questões deste estudo, destacando-se Sennet 

(2010), nas considerações sobre a formação do caráter humano na sociedade atual, Álvaro 

Vieira Pinto (2010) e Saviani (2013, 2012) em observações sobre o caráter histórico-

antropológico da educação; Costa (2015, 2011) e Crochick (2016, 2015) em sustentação a 

problematizações sobre a formação de professores e o importante papel da educação orientada 

para a defesa dos direitos humanos. Assim, valendo-nos de reflexões orquestradas pelos 

pensadores da Escola de Frankfurt, com especial atenção para de Adorno e Horkheimer 

(1985, 1973) e Marcuse (1982, 1968) em cujos estudos se fundamentaram as questões aqui 

apresentadas, problematizamos a elaboração do conhecimento sob as perspectivas do 

currículo ofertado, o potencial emancipador da educação inclusiva por seu caráter humano e 

diverso e a formação do professor frente aos desafios da educação pública em perspectiva 

humanizada no tempo presente. 

Optamos por apresentar considerações alusivas à Base Nacional Comum Curricular no 

capítulo que se apresenta. Não é objetivo deste estudo um aprofundamento em questões 
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relativas à distribuição de conteúdos ou pormenores metodológicos, mas sim problematizar 

elementos que perpassam a linguagem do documento introdutório da BNCC e sob quais 

aspectos contribuem para afirmar, ignorar ou negar o potencial da educação em potencial 

inclusivo e humanizante. 

 

3.1. Em que solo pisamos? Ou sobre o qual flutuamos? 

 

Nos últimos anos é recorrente a afirmação de que vivemos uma crise de valores. A 

conjuntura para a formação do caráter humano na contemporaneidade encontra-se atravessada 

por uma sociedade capitalista, historicamente dividida em classes e assentada na lógica 

tecnicista do capital e da identificação que subjuga, domina e exclui, gestando um quadro de 

valores que internaliza e legitima os interesses dominantes, como se inalteráveis fossem. 

Nessa transmissão e apropriação de conceitos e experiências sociais, a educação 

desempenha importante papel. Assim, problematiza-se: em que sentido a educação atual, 

formal ou informal contribui para experiências formativas ao sujeito, isto é, favorece a 

capacidade de se apropriar subjetivamente de suas relações e dos conteúdos presentes na 

cultura? É possível a escola contribuir para a formação do caráter de seus alunos em 

perspectiva humanizada, frente à lógica das relações sociais capitalistas contemporâneas? 

Qual papel desempenha o currículo escolar nesse contexto? 

Ao considerarmos que a educação deva ter como objetivo primordial impedir a 

regressão das pessoas ao patamar da produção e reprodução da barbárie social e visar à 

formação integral do indivíduo, isto é, sua construção como ser autoconsciente e consciente 

do mundo, o que implica a percepção de suas relações com a cultura e das mediações que 

sustentam essa relação, certamente seu protagonismo se fará essencial. Para tal, a concepção 

de educação concebida por Adorno (1995, p. 121) oferece elementos à reflexão, ao afirmar 

que “(...) a educação tem sentido unicamente como educação dirigida a uma autorreflexão 

crítica”. 

 Ou seja, que pela educação ao indivíduo sejam possibilitadas oportunidades de 

esclarecimento
52

, elemento essencial para a percepção de mecanismos ideológicos de controle 

e alienação, pela constituição de uma subjetividade suficientemente fortalecida e capaz de 

romper com a coisificação da consciência. 

                                                 
52

 Remetemo-nos ao sentido que o termo esclarecimento assume no contexto da Teoria Crítica, ou seja, a 

perspectiva kantiana do uso consciente da razão em superação dos limites impostos pelos mecanismos 

ideológicos e alienantes propagados pela indústria cultural. 
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Isto posto, cabem-nos análise sobre a constituição da sociedade contemporânea, sua 

associação com a formação da subjetividade dos indivíduos como possibilidade de 

enfrentamento às condições objetivas materiais que a constituem e o papel desempenhado 

pela educação (formal e informal), com problematizações sobre o contexto da escola e suas 

(im)possibilidades à oferta de formação humanizada, democrática e respeitosa às novas 

gerações.  

Referindo-se ao avanço das forças produtivas do capitalismo, Adorno e Horkheimer 

(2009 p. 7), afirmaram que “A cultura contemporânea a tudo confere um ar de semelhança”. 

A afirmativa relaciona-se a instigante painel traçado pelos pensadores frankfurtianos da 

passagem da razão emancipatória representada pelo pensamento iluminista à razão 

instrumental do positivismo representado pela sociedade industrial massificada a que os 

autores intitularam de indústria cultural
53

. Segundo os autores, a dinâmica social que então se 

impõe é aquela obstrutora de subjetividades e do livre pensar, não propícia ao 

desenvolvimento de consciências críticas às contradições sociais vigentes. Ficam-nos, pois, as 

questões: que tempo é esse em que vivemos? Quais são as necessidades desse tempo?  

Remetemo-nos a ensaio datado de 1783, porém de grande atualidade, em que à 

pergunta “Vivemos atualmente uma época esclarecida”? Kant respondeu: “Não, mas 

certamente em uma época de esclarecimento”. Embora sutil, a diferença entre os termos 

“esclarecida” e “esclarecimento” não pode ser ignorada. Em pleno apogeu do Iluminismo, 

Kant observou que ainda faltava muito para que os homens fossem considerados indivíduos 

emancipados, ou seja, capazes de romper com o que classificou como “menoridade auto 

inculpável”
54

 Porém, apontou para a possibilidade de, através do esclarecimento, ou seja, do 

emancipado e livre pensar o homem libertar-se de tal condição.  

Valendo-nos dessas considerações, e em resposta às questões anteriormente 

apresentadas, ousamos afirmar que o tempo em que vivemos é aquele em que urge o 

esclarecimento. As necessidades desse tempo assentam-se na premência do rompimento do 

homem com a menoridade auto inculpável no desenvolvimento de identidades autocríticas, 

sensíveis e transgressoras, aptas ao enfrentamento das condições objetivas vigentes. Temos 

urgência de identidades ousadamente humanas. 

Entretanto, o comportamento estrutural da sociedade contemporânea nos revela um 

quadro pouco receptivo à constituição do caráter em perspectiva íntima e duradoura. As 
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 Indústria cultural: termo explicitado à página 25 deste estudo.  
54

 Para Kant, menoridade auto inculpável não é a falta de entendimento, mas a falta de decisão e de coragem de 

servir-se do entendimento sem orientação de outrem. 
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transformações ocorridas no universo das relações sociais, ancoradas no imediatismo da 

comunicação de massa, nos encontros frágeis em diálogos e trocas pessoais e as 

consequências advindas desse delinear repercutem na estrutura social e trazem novos 

contornos para o posicionamento do indivíduo em seu contexto.  

Assim, tem-se que a formação possível sob a lógica do capital não propicia aos 

indivíduos a possibilidade do desenvolvimento de caracteres resistentes e capazes de se 

contraporem à ordem vigente, neste sentido, contribuindo para a disseminação e continuidade 

dos ideais totalitários do capitalismo. A esse respeito, Adorno e Horkheimer (2009, p. 54), 

afirmam: 

 

A vida no capitalismo tardio é um rito permanente de iniciação. Todos devem 

mostrar que se identificam sem a mínima resistência com os poderes aos quais estão 

submetidos. [...] A sociedade reconhece sua própria força na debilidade deles e lhes 

cede uma parte. A passividade do indivíduo o qualifica como elemento seguro. 

 

Os autores avaliam que a formação possível de um discípulo do capitalismo 

tardio/flexível é aquela atrelada à volatilidade nas relações, na perspectiva de rito de iniciação 

constante e, a reboque de constantes apelos da indústria cultural não é oportunizado ao 

indivíduo o estreitamento de laços, a manutenção de vínculos, o tempo para o cultivo inter e 

intrapessoal o que é passivamente aceito, porém internamente corruptível.  

Essa flexibilidade de tempo e espaço alimenta a flexibilização do caráter, demonstrada 

pela ausência de apego temporal em longo prazo e pela tolerância com a fragmentação. 

Dissolve-se, assim, a expectativa da fixidez, de possibilidades de constituição de estruturas 

subjetivas sólidas, uma vez os caminhos percorridos apontarem para a transitoriedade. A nova 

ordem mundial que se vai constituindo ante a estrutura social que se apresenta, capitaneado 

pela supremacia do capital, impele o indivíduo à maleabilidade do caráter. 

Como acima exposto, o capitalismo subverte a relevância do tempo. As relações que 

se roteirizam no valor de trocas, comprometem a experiência: vale o curto prazo. A ideologia 

difundida é aquela de um eterno recomeçar, tal qual experimentar um novo produto recém-

lançado pela indústria cultural. O ato de experienciar é subvertido, não é concebido como 

desafio ao crescimento interior, possibilidades, mas como experimentação, necessidade diária, 

vulnerabilidade constante.  

Desse modo, a experiência construída nas relações e observações do dia a dia, fértil 

em aquisições e conteúdos válidos para a formação humana, ou seja, aquela em que ao ser não 

compete somente o aprendizado do sobreviver, mas em transcender esse ato, percebendo-se 
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como corpo detentor da subjetividade que lhe traz o potencial de discernimento e escolhas, 

perece frente às condições de produção e reprodução da vida impostas pela ordem do capital. 

A percepção do sensível, a possibilidade de ampliação de experiências, de narrativas 

comunicadas e transmitidas, do tempo coletivamente tecido não encontram eco nos “labirintos 

do capital”
55

 A lacuna deixada pela escassez da experiência, imposta por um tempo 

externamente administrado, carente de sentido e sensibilidade são marcas indeléveis na 

contemporaneidade. A esse respeito, Matos (2009) expressa
56

: 

 

Etimologicamente a palavra latina para experiência tem como radical “per” 

(experiência): sair de um perímetro, sair da condição do já conhecido, do já vivido, 

para ampliar vivências, acontecimentos e repercussões desses acontecimentos novos 

nas nossas vidas. E, de “per”, também a palavra periculum: atravessar uma região, 

durante uma viagem, onde perigos podem nos assaltar. E, para esses perigos, há a 

palavra que se associa a periculum, que é oportunus – originada de portus, que quer 

dizer saída. Então, as experiências que nos acontecem durante uma travessia no 

desconhecido, numa viagem, são experiências que alargam nossa identidade, nosso 

conhecimento, nossa sensibilidade, nossa condição no mundo  Ora, no presente, com 

a contração do tempo, a experiência foi abolida. A experiência era algo que se 

transmitia de geração em geração, no sentido de que: narrativas comunicáveis se 

faziam como modelos exemplares de ensinamentos para gerações vindouras.
57

 

 

Conforme a citação, o mundo social que se apresenta é aquele referendado na ordem 

produtiva, que visa tão somente à supremacia do capital. Assim, esvazia-se a experiência e a 

atualidade faz-se à semelhança da ordem da produção administrada: tempo contraído pela 

necessidade de nele caberem o máximo de coisas possíveis, plasmado no presente, na 

urgência do fazer, na supremacia do ter, na transitoriedade e indiferença das relações. 

Se a produção deve estar em alta velocidade, também o correspondente dessa cadeia 

deve seguir o mesmo ritmo, ou seja, o consumo deve seguir a mesma cadência. Esse ritmo 

conduz à cultura do descarte, do curto espaço de tempo em que se consome ou utiliza algum 

objeto, rapidamente substituído por outro que apresente novo apelo largamente alardeado 

como imprescindível ao moderno viver. 

Em consequência, o ser humano é instigado a reproduzir o mesmo processo em suas 

relações e não conseguir conviver de outra forma com o mundo a sua volta, incluindo seus 

semelhantes, pois: “Pessoas que se enquadram cegamente em coletivos convertem a si 
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Termo inspirado no título da obra Teoria e Educação no Labirinto do Capital de FRIGOTTO G. e 

CIAVATTA, M. (orgs). Petrópolis: Vozes, 2001. 
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 MATTOS, Olgária. Tempo sem experiência. Disponível em: htpp://www.cpflcultura.com.br/integra-tempo-

sem-experiencia-olgaria-mattos. Acesso em 5 de janeiro de 2016. Vídeo. 
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 Grifos da autora. 



86 

 

próprios em algo como um material, dissolvendo-se como autodeterminados. Isto combina 

com a disposição de tratar outros como sendo massa amorfa”, avalia Adorno (2011, p. 129). 

Se as pessoas não são instigadas a experienciar relações sociais fecundas e 

encontrarem possibilidades de elaborar essa experiência em sua consciência, dificilmente 

constituirão a internalização de conceitos que lhes propiciem a problematização reflexiva de 

situações práticas da convivência humana. Instala-se, então, o embaçamento na percepção dos 

contornos da sociedade. E ao olhar embaçado restam distorções. 

O atual comportamento humano, refratário à incorporação da experiência e 

consequente fortalecimento da subjetividade, tende a reverter-se em uma crise na própria 

percepção do ser, como afirmado por Sennet (2010, p. 171): “(...) laços entre as pessoas 

significam enfrentar com o tempo diferenças (...)”. E quem as quer enfrentar na conjuntura 

que se apresenta? Perceber e/ou perceber-se diferente é assumir estar em posição oposta ao 

estruturalmente determinado pelas condições materiais objetivas que engendram a sociedade 

contemporânea. Entre o equilibrar-se sobre o fio da navalha é mais confortável seguir a 

correnteza a contrapor-se a ela.  

Em um sistema em que o indivíduo é cooptado, mesmo sem perceber, a ser objeto 

passivo, consumidor voraz e compulsivo de bens culturais mediados pelo capital, sentimentos 

de receptividade e empatia não se constituem a contento. Justifica-se: em meio ao bombardeio 

de possibilidades e necessidades hodiernamente propaladas, como discernir entre o essencial e 

o acidental? 

A externalidade produzida pelos apelos da sociedade de consumo induz a que bens 

extrinsecamente manipulados acabem por se internalizar na consciência individual. Assim, se 

os bens ofertados e consumidos são voláteis, substituíveis e descartáveis, por aproximação, na 

mesma proporção se fazem as relações. “(...) quem na sociedade precisa de mim? A falta de 

responsividade é uma reação lógica ao sentimento de que não somos necessários”, (Op. Cit., 

p. 174). Instala-se o mecanismo da indiferença. Precarizam-se as possibilidades de 

experiências humanizantes. 

Atentos à configuração da sociedade contemporânea acima exposta, retomamos as 

questões iniciais sobre as possibilidades de, pela educação, tendo o currículo escolar como 

potencial desencadeador de reflexões, contribuir-se para a constituição de subjetividades 

resistentes ao contexto de alienação imposto pelas condições materiais da atualidade e as 

possíveis contribuições da escola sobre a formação do caráter das novas gerações. Porém, 

parodiando Adorno (1995) ousamos redefinir a questão: “Para onde a educação deve 

conduzir”? 
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3.2 Currículo, Educação e Formação Docente: as (im)possibilidades à formação com 

potencial humanizador 

 

Em uma sociedade que assenta suas bases na industrialização, a cultura assume a 

forma que é a expressão dessa sociedade, a da indústria. Os processos individuais ou coletivos 

comportam-se, direta ou indiretamente, atrelados aos modelos do mercado. Os objetos de 

formação passam a ser a indústria cultural, com a atrofia da imaginação e da espontaneidade.  

A escola que hoje temos, com origens fundantes na tradição social burguesa, com 

trabalho assentado na razão instrumental, remonta à dimensão conservadora e conformadora 

articulada com o movimento histórico que lhe deu origem: a burguesia. No entanto, podemos 

avaliar que o currículo escolar, como elemento estrutural que confere legitimidade ao 

conhecimento seletivamente distribuído, assim como carrega em si o potencial para a 

manutenção de regularidades sociais, em contrapartida é campo fértil para problematizações e 

pesquisas sobre a estrutura social contemporânea e suas imposições à (con)formação do 

indivíduo. Quanto a isso, Apple (2011, p. 71), enfatiza: 

 

A educação está intimamente ligada à política da cultura. O currículo nunca é apenas 

um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum modo aparece nos textos e nas 

salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado 

da seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento 

legítimo. É produto de tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e 

econômicas que organizam e desorganizam um povo. (Grifos do autor). 

 

 Conforme ressaltado pelo autor, o currículo é seletivamente organizado e traduz 

concepções do grupo que o gestou. Uma vez ligado à política da cultura, vale a expressão 

cultural dominante, desse modo à escola atual cumpre o papel de formação do homem em 

tempos em que a concepção de sujeito é aquela que se insere na lógica mercadológica.  

No entanto, podemos avaliar possibilidades a partir do pressuposto de que a educação 

possa ser entendida como processo que produz semelhanças e diferenças entre as pessoas, 

uma vez que pela perspectiva da mediação da cultura os indivíduos se aproximam, porém, 

pela subjetividade serem capazes do estabelecimento de afastamentos.  

À vista disso, tem-se a constatar que na dimensão da formação humana na cultura, a 

educação apresenta duplo caráter: remete o homem à sociedade e é intermediária entre a 

sociedade e a formação do indivíduo, ou seja, há no conceito de educação as condições de 

formação para a racionalidade e para a consciência. Nesta perspectiva, grande desafio se faz à 

escola contemporânea pelo desenvolvimento de estrutura organizacional na qual haja espaços 
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de estudo e pesquisa, formação compartilhada e comprometida com o desenvolvimento 

humano, de reflexões sobre os objetivos a serem alcançados e as abordagens metodológicas 

do currículo desenvolvidas para isso.  

No Brasil, ao longo das três últimas décadas, o discurso em prol de uma educação 

inclusiva e pelo rompimento com exclusão que historicamente foi responsabilizada pela 

educação de indivíduos denominados com deficiência(s), vem ganhando maior visibilidade 

nos debates político-educacionais, posto que adquirisse contornos mais robustos com a 

Constituição de 1988, com base na premissa do direito de todos à educação (Art. 205), 

reafirmando constitucionalmente o que fora definido na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (UNESCO, 1948), cujo Art. 26º enuncia: “Todo ser humano tem direito à instrução. 

A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais”. Assim, ao 

propor-se inclusiva, a escola pública contribui para a afirmação dos direitos sociais e 

humanos.  

Segundo Costa (2015, p. 165): 

 

Ao se admitir a diversidade dos(as) alunos(as) na escola pública, a experiência da 

educação inclusiva é iniciada. A organização do ensino deve se voltar ao 

atendimento às demandas de aprendizagem, permitindo que as diferenças dos(as) 

alunos (as), com e sem deficiência , tenham visibilidade na escola por intermédio da 

educação que contemple os direitos humanos e a inclusão como consequência 

democrática.  

 

 O discurso contemporâneo favorece a composição de espaços democráticos pela 

convivência de pessoas com ou sem deficiência na escola, com abertura e visibilidade para as 

demais instâncias sociais. O princípio básico da educação inclusiva é que todos os alunos, 

independentemente de suas condições socioeconômicas, raciais, culturais ou de 

desenvolvimento, sejam acolhidos nas escolas regulares, as quais devem se adaptar para 

atender às suas necessidades, pois estas se constituem como os meios mais capazes para 

combater as atitudes discriminatórias, por conseguinte a violação dos direitos humanos 

(UNESCO, 1994). Logo, ao se conceber uma escola em que seja possível o acesso e 

permanência de todos os alunos, garantir um currículo flexível e investido da concepção do 

direito de todos à aprendizagem é tarefa essencial. 

 Porém, embora tenhamos avançado em prol da democratização da educação, barreiras 

ainda se fazem em uma sociedade planificada pelo capital, cuja instrumentalização da cultura 

atrofia a atividade intelectual espontânea e criativa, pois: “(...) o indivíduo é ilusório não só 

pela estandardização das técnicas de produção. Ele só é tolerado na medida em que sua 

identidade sem reservas com o universal permanece incontestável” (Adorno, 2002, p. 55). 
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Assim, o diferente, o novo, as experiências significativas e necessárias são negadas ou 

excluídas pela ofuscação do potencial da criticidade consciente.  

Tendo a educação como finalidade o próprio homem, sua promoção, a estreita relação 

entre sua consciência e os instrumentos objetivos indispensáveis à sua adaptação e orientação 

no mundo, a clareza de qual homem para qual sociedade se está formando é fundamental ao 

ato educativo, uma vez que a ele impõe-se o compromisso de equipar o indivíduo de tal modo 

que adaptação e resistência caminhem lado a lado. No currículo que tenha como eixo 

estrutural a formação humana o conhecimento não se torna somente uma aquisição individual, 

e classificatória, mas possibilidades de desenvolvimento pessoal que terá reflexos na vida em 

sociedade. Para além da formação instrumental e técnica – útil e necessária – o foco se faz no 

desenvolvimento de uma educação escolar voltada para a humanização. 

Nessa perspectiva, o trabalho educativo deverá constituir-se de modo a apresentar 

intencionalidade de produzir em cada indivíduo singular, a humanidade histórica e 

coletivamente produzida pelo conjunto dos homens (SAVINI, 2013). Não se trata aqui, 

conforme enunciado por Florestan Fernandes (1991), de que ao simples ato de se explicar o 

mundo, procede-se à sua transformação, uma vez que não se pode separar o conhecimento da 

transformação do mundo, da transformação da pessoa e da sociedade.  

Quanto mais adequados forem nossos conhecimentos sobre a realidade e o contexto 

material vigente, tanto mais haverá possibilidades de elaboração consciente de ações 

intencionais e necessárias a transformações. 

Ao tratarmos da formação docente no estágio civilizatório atual, evidencia-se que a 

razão instrumental e a racionalidade técnica contribuem para que, na escola, sejam 

reafirmados os limites impostos à sociedade administrada, cuja predominância é a da 

adaptação e reprodução social. Sobre a questão, resgatamos o posicionamento do professor 

Álvaro Vieira Pinto (2010, p. 51) que, ao referir-se à pergunta “Quem educa?”, posicionou-se: 

 

Nas sociedades onde não há oportunidades e o poder econômico se acha 

concentrado (...) o educador é concebido sempre como um funcionário, um servidor 

e não como um portador de consciência. Daí a necessidade de despertar nos 

educadores o sentimento de dignidade e autonomia. (...) A preparação do educador é 

permanente (...) é um fato humano que se produz pelo encontro de consciências 

livres, a dos educadores entre si e destes com os educandos.
58
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 Grifos do autor. 
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Observa-se, pois, que os limites à formação docente são aqueles intrínsecos à própria 

lógica do funcionamento do sistema heterônomo vigente. A (re) produção que se faz na práxis 

docente revela os obstáculos ditados pela hegemonia do capital à reflexão crítica sobre os 

mecanismos repressivos externos, podendo-se avaliar que, grosso modo, não é fruto da 

vontade ou mesmo da má vontade dos professores, mas do espaço-tempo em que se 

encontram, assim como das condições a que são expostos em seu processo de formação. 

No contraditório cenário histórico-social brasileiro, cujas políticas educacionais 

apontam para a demanda da inserção de todos os alunos na escola, a formação de professores 

assume centralidade uma vez ter por objeto o trabalho com coletividades, seres humanos, 

cujas relações interativas encontram-se carregadas de fortes influências do contexto sócio-

histórico-cultural reinante. Desse modo, compete-nos refletir sobre a formação de professores 

em uma sociedade cujo conceito de emancipação pelo livre pensar não pode ser concebido de 

modo idealizado e ingênuo, mas no contexto do próprio ordenamento social, que, conforme 

até então analisado encontra-se fortemente administrado. 

Estudos de Costa (2015, 2012), Crochick (2016) e Silva (2016), revelam que o tema 

escola inclusiva é algo que ainda assusta significativa parcela de professores. Os autores 

avaliam que a formação social heterônoma reverbera na formação docente, e traz como 

consequência a internalização do preconceito, da impotência na compreensão de propostas 

inovadoras por considerarem não possuir informação suficiente, técnicas pedagógicas e 

metodológicas necessárias, condições apropriadas de trabalho ou qualificação adequada para 

o atendimento à demanda que se apresenta. 

Nesse contexto temos que, embora o avanço das políticas públicas no que tange ao 

ordenamento da educação inclusiva, condições sociais de cunho estrutural, dentre as quais a 

formação do professor, ainda se constituem entraves ao se considerar outra concepção de 

organização escolar, cuja convivência respeitosa entre diferentes indivíduos seja uma 

realidade. 

Ao avaliar a contradição entre a forma como as instituições educacionais expressam o 

sentido de sua missão com foco na formação de indivíduos adultos com potencial crítico e a 

lógica de como o controle tecnocrático repercute sobre a ação docente, de modo a negar as 

pretensões expostas pela própria organização estrutural da escola, estudos de Contreras 

(2012), avaliam que
59

: (1) a escola apresenta como objetivo a formação de indivíduos críticos 

e autônomos, porém não percebe seus professores nesse viés; (2) à educação cabe questionar, 
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 O autor toma por referência estudos realizados por grupo de professores de Boston (EUA), denominado de 

The Boston Women’s Teachers’ Group (freeman et al., 1983). 
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correr riscos, porém as situações de aprendizagem se estruturam para a resposta uniforme e 

professores e alunos são avaliados segundo critérios quantificáveis; (3) as escolas assumem 

compromisso com o desenvolvimento de cidadãos críticos, porém a estrutura da instituição 

restringe os tipos de condutas aceitáveis de alunos e professores; (4) cabe à educação a tarefa 

de proporcionar oportunidades a todos, em uma sociedade plural e multinivelada, entretanto 

as escolas estruturam-se de forma competitiva, comparativa e meritocrática, o que conduz a 

competições não só entre alunos, mas a professores, administradores e pais; por fim (5) à 

educação pública cabe sustentar o pensamento democrático, de modo a constituir eleitorado 

crítico e reflexivo, porém impõem aos docentes que essa meta seja alcançada por meios cada 

vez mais mecânicos e técnicos. 

Essas contradições, uma vez socialmente concebidas, contribuem para a regulação do 

ensino e, se introjetadas pelos próprios professores, dificulta-lhes conceberem outras 

possibilidades de prática pedagógica. Porém, mesmo em caso de percepção, por vezes, não se 

consideram suficientemente potentes para expressar o que internamente pensam. 

Estudos de Costa (2015, p. 20) são contundentes ao afirmarem a urgência pela 

formação do professor em constante movimento teoria-práxis. Isto é:  

 

A formação teórica e a pesquisa podem ser pensadas como uma concepção de vida, 

envolvendo diversas dimensões, como psíquica, social, cultural, histórica e laboral, 

ou seja àquela que possibilite o livre pensar e, consequentemente, o decidir sobre a 

própria vida e o fazer docente no contexto social, com vistas à diferenciação dos 

professores, como favorável à inauguração de sua humanidade, e dos alunos da 

escola pública, o que pode ser desenvolvido em uma rede coletiva e colaborativa de 

pesquisa.   
 

Conforme a autora, ao enfrentar o desafio de formar-se na perspectiva teoria e 

pesquisa, tanto a formação individual quanto a transformação social assumem contornos 

inseparáveis, de modo a contribuir para a constituição subjetiva do indivíduo/professor com 

potencial crítico e reflexivo pela experiência teórica e investigativa. 

Assim, ao tratarmos da formação de professores na sociedade contemporânea, marcas 

impostas pelas condições ideológicas opressoras, onipresentes nas construções culturais a que 

estamos expostos e seu poder de obstrução ao livre pensar sobre a cultura, compromete o 

potencial de crítica ao ordenamento cultural em curso. 

Se à reflexão crítica, dentre outras, competiria expor a flagrante desumanização 

presente na atualidade, como fazê-lo, se o crítico/professor é também parte dessa mesma 

cultura e dela não se diferencia uma vez a concepção mercadológica fortemente entranhada 

nas bases da sociedade, o que naturaliza as condições degradantes da vida moderna? 
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De forma geral, explica Contreras (2012), devido às características da instituição 

educacional e da maneira como nela se socializam, os professores tendem a limitar seu 

universo de reflexão e ação à sala de aula, avaliam e analisam as situações “a partir de 

elementos de compreensão que seu contexto mais próximo lhe proporciona”, ou seja, (Op. 

cit., p. 171):  

 

O excesso de responsabilidade e a insegurança em que vivem os leva a 

aceitar concepções regulamentares e tecnocráticas, que lhes oferece uma 

segurança aparente, porém, ao mesmo e  a regulamentação burocrática e 

externa lhes impede de atender simultaneamente às necessidades de seus 

alunos e às exigências de controle. Em sua insatisfação, os sentimentos de 

responsabilidade conduzem ao isolamento e ao deslocamento da culpa para 

os contextos mais imediatos: os alunos, os colegas, o funcionamento da 

escola. Visto que pela forma pela qual se encontra definido seu trabalho os 

isola da análise sobre o sentido do ensino e dos fins pretendidos... 

 

O autor avalia que a forma como se encontra estruturado o trabalho nas escolas não 

contribui para que os professores questionem as condições estruturais do ensino e, 

consequentemente da própria sociedade. Ou seja, sua reflexão encontra-se condicionada a 

fatores estruturais limitantes que atrofiam seu potencial crítico.  

Ao discutir as formas de construção simbólicas na sociedade de classes e o lugar do 

crítico à cultura na contramão da fragmentação, Adorno (2002, p. 75) adverte: “O crítico da 

cultura mal consegue evitar a insinuação de que possui a cultura que diz faltar (…)”, ou seja, à 

reflexão crítica como possibilidade de constituição subjetiva, subentende-se o indivíduo 

reconhecer-se como elemento constituído e instituído na e pela mesma cultura. 

 Em avanço a reflexões sobre o tema, Adorno afirma que: “Quanto mais totalitária for a 

sociedade, tanto mais reificado será também o espírito, e tanto mais paradoxal será o seu 

intento de escapar por si mesmo da reificação” (Op. cit., p. 102), razão pela qual aponta que 

as possibilidades ao desvelar das situações vigentes na sociedade de classes remetem-se a não 

negação das condições existentes, mas a buscas por sua superação. Isto é, nos reconhecermos 

como sujeitos desse contexto e, com base no potencial crítico e reflexivo vislumbrar caminhos 

para a superação do existente. Assim, buscar no mais profundo, nas entranhas da sociedade as 

causas que permitem as questões existentes serem o que são e, daí o desvelar consciente das 

estruturas que permitem e contribuem para o cenário observado. 

 Entretanto, como propiciar, mediante a crítica, a leitura da história social oculta? Com 

base no pensamento de Adorno (2002), urge ousar negar as limitações do que existe e 

transitar com o pensamento para além da obviedade do observado, para além de si mesmo, 

isto é, por meio de uma crítica dialética, pois: “A crítica dialética posiciona-se de modo 
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dinâmico ao compreender a posição da cultura no interior do todo. Sem essa liberdade, sem o 

transcender da consciência para além da imanência cultural, a própria crítica imanente não 

seria concebível” (Op. cit., p. 92). Pela afirmativa do autor, cabe-nos conceber que à crítica 

compete desbaratar as tendências particularizantes do pensamento hegemônico, segundo o 

qual cada acontecimento é único, desgarrado de determinações apriorísticas.  

 Não se pode ignorar a forte influência que o contexto social exerce sobre a formação 

da subjetividade humana. O homem não é ser amorfo à realidade que o circunda. Nisso reside 

um dos grandes desafios à ruptura com o status quo da contemporaneidade: estar no mundo, 

reconhecer as dinâmicas sociais que o atravessam, contestar conceitos, elaborar 

questionamentos e assumir na consciência, mediante reflexão, as condições objetivas que não 

possa resolver, mas que são dialeticamente percebidas. 

 Ao sustentarmos a urgência de formação de professores ancorada na reflexão crítica, 

temos que as situações observadas não se esgotam em si mesmas, mas demandam análises e 

posicionamentos para sua superação. Assim, a reflexão crítica não se limita apenas aos 

problemas imediatos de sala de aula ou a busca de soluções reducionistas ditadas por métodos 

ou metodologias externas, mas supõe uma forma de crítica que permita aos docentes se 

questionarem.  

 Nesse sentido, consideramos ser necessário aos professores questionarem criticamente 

sua concepção de sociedade, de escola, de ensino e políticas de educação, ou seja, que não se 

limitem à transmissão de conhecimentos teóricos e de práticas utilitaristas, mas que articulem 

de forma crítica teoria-práxis, cientes de que a reflexão crítica não pode ser concebida como 

um processo sem orientação. Pois, segundo Adorno (1995, p. 210): “A análise da situação não 

se esgota na adaptação a esta. Enquanto reflete sobre ela, põe em relevo momentos que podem 

conduzir para além das coações da situação. Isto assume incalculável relevância para a 

relação entre teoria e prática”. 

Reconhecer-se com potencial reflexivo em uma sociedade que lhe impõe padrões 

marcados pela racionalidade predominantemente técnica e instrumental requer do professor 

revisão e redimensionamento de sua trajetória formativa, de modo a conceber a dinâmica de  

sala de aula como privilegiado campo de experiências e pesquisas, onde políticas 

educacionais estruturadas fora da escola, dentre as quais as do currículo escolar, sejam 

problematizadas em seus limites e intenções.  

Em relação ao exposto, retomamos as indagações sobre as possibilidades de, em nossa 

sociedade, vislumbrarmos potencial de o currículo escolar contribuir para uma formação – 

tanto de alunos, quanto de professores – em perspectiva humanizada, que se volte ao mesmo 
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tempo para o indivíduo e a sociedade, sabendo-se que a formação humana resulta tanto de 

processos informais, quanto de processos intencionais e planejados, como é o caso da escola. 

Para Adorno (2011, p. 181) na atual conjuntura social esses dois objetivos apresentam-

se em conflito: 

(...) a organização social em que vivemos continua sendo heterônoma, isto é, 

nenhuma pessoa pode existir na sociedade atual realmente conforme suas próprias 

determinações; enquanto isto ocorre, a sociedade forma as pessoas mediante 

inúmeros canais e instâncias mediadoras, de um modo tal que tudo absorvem e 

aceitam nos termos desta configuração heterônoma que se desviou de si mesma em 

sua consciência.  

 

Estaríamos, então, decretando o total limite da educação para a formação de 

indivíduos capazes de orientarem suas energias para outra ordem que não seja aquela do 

mercado, impregnada pela eficiência, racionalidade, produção e concorrência? É possível à 

educação a formação de caracteres resistentes à ordem social vigente? 

Pela afirmativa acima, Adorno nos convoca a refletir sobre o contexto em se 

desenvolvem os processos formativos e a importância de as instâncias mediadoras, dentre elas 

o currículo desenvolvido nas escolas, se revestirem de potencial força para o desmonte do 

consenso social reinante. 

Com o objetivo de poder articular a forma pela qual a prática reflexiva se relaciona ao 

compromisso crítico dos professores, Costa (2015) chamou a atenção para os elementos que a 

configuram como processo: (1) praticar o atrevimento de duvidar e abrir mão de elementos 

externos, impostos com o objetivo de ditar e nortear os caminhos da educação; (2) nortear sua 

formação em viés teórico-filosófico que não tenha por objetivo aplicação imediata e limitada, 

ou seja, a reflexão não é indiferente à ordem social em curso, nem se reduz a discutir valores 

cujos acordos sociais se encontrem ditados. A reflexão crítica ativamente transforma e 

subverte as propostas ideológicas que estão na base da ordem social; (3) enfrentar, confrontar 

e superar o pensamento utilitarista, mecânico e reducionista que contribui para a visão acrítica 

e a heteronomia no pensar; (4) conceber a experiência teórico-investigativa como 

componentes inseparavelmente articulados da reflexão na e sobre a ação; (5) assumir 

compromisso de visibilidade social, de práxis que transcende os muros da escola e intervém 

no espaço público pela forma de participação, tomada de decisões ou ação social. Isto é, 

assumir que ao ethos profissional docente implica romper com processos de formação e 

construções sociais hegemônicos e canônicos que nos levaram a ser o que somos. 
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À luz dessa análise, apoiamo-nos na percepção do tempo social
60

como espaço de 

formação humana e concluímos que, reforçar a necessidade do desvelamento de mecanismos 

de opressão para que, pelo despertar da consciência, não mais se reproduzam é fundamental à 

escola e concebemos que problematizar as propostas apresentadas no currículo escolar traz 

possibilidades à superação reflexiva do vigente. 

O conhecimento da sociedade que se dá por meio da autorreflexão, produz saber que 

não se fecha em si mesmo, questionando a objetividade que se apresenta. Nessa perspectiva, 

aquilo que é teoricamente apreendido se transforma em força impulsionadora de ações para 

transformação, o que demanda a constituição de subjetividades sensíveis ao reconhecimento e 

análise do tecido social em que se inserem. A esse respeito, Horkheimer (1991, p. 59), assim 

se expressou: 

O comportamento crítico consciente faz parte do desenvolvimento da sociedade. A 

construção do desenrolar histórico, como produto necessário de um mecanismo 

econômico, contém o protesto contra esta ordem inerente ao próprio mecanismo, e, 

ao mesmo tempo, a ideia de autodeterminação do gênero humano, isto é, a ideia de 

um estado onde as ações dos homens não partem mais de um mecanismo, mas de 

suas próprias decisões. 

 

Logo, um comportamento crítico consciente supõe a transposição e a superação dos 

mecanismos inibidores do livre pensar, assim um processo de reflexão crítica permitiria aos 

professores avançarem para além do imediatismo da prática e a busca de transformações na 

sua atuação pedagógica também refletiria na elevação do nível de consciência frente a valores 

ideológicos e os respectivos significados implícitos nas várias situações de ensino e nas 

instituições que as sustentam. 

Segundo Costa (2015), embora as condições vigentes na sociedade contemporânea e 

presentes na formação de professores não contribuam para a experiência teórica e a pesquisa, 

as possibilidades de transformação também se encontram na lógica do cotidiano. É necessário 

trabalhar criticamente os professores, de modo a desenvolverem questionamentos sobre o que 

se pretende deles e verem a si mesmos como potenciais agentes de transformação.  

Processos formativos dessa natureza, pela experiência investigativa e teórica, 

permitirão aos professores detectarem que pela reconstrução da origem de suas práticas 

                                                 
60

  Para Kant, tempo é a representação necessária básica para todas as intuições, dando significado à realidade de 

fenômenos – sendo inclusive sua condição a priori. Pare ele, são os processos internos – e não externos – que 

determinam nossas representações de realidade. Assim como o espaço, ele não está nas coisas em si, mas no 

sujeito que o concebe. Desta forma, não existe tempo fixo, mas sim percepção de tempo (Kant, 1985). Mesmo se 

compartilhamos uma experiência coletiva em relação ao tempo, sua apreensão – ou representação – é subjetiva.. 

Kant, I. Crítica da Razão Pura. Lisboa (Portugal): Calouste Gulbenkian. 
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também (re)construirão suas possibilidades de intervenção consciente e ativa nas situações 

opressivas observadas.  

Nessa concepção, consideramos que ao tratarmos do currículo escolar e sua função 

social a formação do professor assume contornos essenciais como elemento mediador das 

propostas apresentadas. Dependendo do modo como as propostas curriculares são trabalhadas 

e metodologicamente desenvolvidas, os desdobramentos se darão. Logo, a figura mediadora 

do professor é essencial, pois as dimensões profissionais cruzam-se, inevitavelmente, com as 

dimensões pessoais.  

O professor como pesquisador de sua própria prática, não resume sua atuação ao uso 

de modelos e metodologias, mas criticamente reflete e não se limita à simples reprodução, 

razão pela qual se pode conceber o salto qualitativo na ação docente. 

Por não ser instância neutra frente à realidade a escola, uma vez inserida em contexto 

histórico, social e político do qual recebe influências e marcas, mas como acima avaliado 

pode influenciar e fortalecer subjetividades capazes de análise reflexiva sobre a realidade 

vigente, desde que sejam desenvolvidas em seus atores possibilidades para isso.  

Na maneira como o ensino é organizado, temos que as ideias educativas chegam às 

salas de aula por meio de especificações curriculares e, conforme avaliado por Contreras 

(2015), na prática o currículo não é uma especificação a ser implementada em aula, mas 

necessita ser interpretado, adaptado e até (re)criado por meio de ofertas de ensino que o 

professor apresenta. Logo, em uma prática reflexiva, cujo viés da pesquisa é indissociável da 

ação, “O currículo, enquanto expressão de uma intencionalidade educativa realizável na 

prática liga-se indissoluvelmente à própria ação. (...) O currículo atua, portanto, como 

mediador entre ideias e ação nos processos de ensino” (Op. cit., p. 132).  

Desse modo, o professor como pesquisador de sua prática transforma-a em objeto de 

indagação dirigida à melhoria do ensino-aprendizagem de seus alunos, logo reflexões que o 

professor faz sobre sua prática se transformam em problematizações sobre o currículo. Assim, 

pelo viés da pesquisa na docência, compreendemos que trabalhar o currículo escolar, em 

todos os níveis de escolarização, contribui para a constituição de consciências críticas e 

resistentes – tanto de alunos quanto de professores – a imposições externas que não sejam 

previamente filtradas pela reflexão do indivíduo. Nessa perspectiva, tendo o currículo como 

aliado essencial, a educação assume seu potencial de ação política ao sustentar que é pela 

elevação da consciência que o indivíduo será instrumentalizado para dialeticamente perceber 

e intervir no contexto social em que esteja inserido. 
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À educação faz-se o desafio de, em contraponto à frieza da materialidade do capital, 

potencializar ações para o fortalecimento de consciências esclarecidas e resistentes e, por 

conseguinte de indivíduos mais humanizados, propensos não à negação do existente, mas a 

buscas por sua superação. Os desafios postos à educação e consequentemente à formação de 

professores são aqueles inerentes ao próprio momento histórico, pois “Ninguém pode colocar-

se como sujeito, a não ser como sujeito do instante histórico” afirma Horkheimer (1991, p. 

66). E o cenário histórico que ora se apresenta, criticamente demanda observância aos direitos 

humanos. 

Como avaliado Moreira e Candau (2008, p. 18), “(...) estamos entendendo o currículo 

como as experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a 

relações sociais, e que contribuem para a construção de identidades de nossos/as estudantes”. 

Ou seja, o currículo como elemento central na organização e dinamização da escola, nele se 

encontram inscritos posicionamentos, compromissos, pontos de vista teóricos e as relações 

sociais que concorrem para o ordenamento do cenário do espaço escolar. Portanto, contribui 

para a formação subjetiva dos diferentes atores desse espaço.  

Nesse viés, ao se analisar a formação possível ao indivíduo no âmago da sociedade de 

classes, a dinâmica de desenvolvimento do currículo escolar e suas nuances exercem 

substancial contribuição à formação de consciências libertas ou não das amarras do 

totalitarismo e da reificação cultural em curso na sociedade contemporânea. 

 

3.3 Sobre a Base Nacional Comum Curricular e os Direitos Humanos: propostas e 

incertezas na contemporaneidade 

 

Como realçado ao longo do objeto estudado nesta tese, campo historicamente 

atravessado por disputas e lutas em políticas públicas, o currículo escolar tem como marca 

predominante ser reconhecido por tensões e pela possibilidade de diferentes representações 

simbólicas e interpretações, cujos direcionamentos atribuem (ou não) potencial supremacia a 

determinado grupo social.  

Para nos aproximarmos da compreensão da proposta de uma base curricular comum, 

vale considerar os caminhos trilhados e as orientações concebidas sejam em perspectiva 

normativa, seja no plano conceitual, mas em especial problematizar questões intrínsecas à 

formulação dessa política recém implantada no cenário educacional brasileiro e questioná-la à 

luz dos Direitos Humanos.  
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Pensar em mudanças sociais meramente ancoradas em reformas pedagógicas revelam 

inocente despreocupação (ou obscuras intenções), pois tornam insuficientes e até mesmo 

contribuem para camuflar reflexões sobre as relações sociais instituintes desse contexto, como 

também impõem categorias de formação definidas a priori (ADORNO, 2005).  

No bojo da questão, visamos problematizar criticamente a proposta da Base Nacional 

Comum Curricular
61

, recentemente implantada em nosso país, afinados com a concepção do 

caráter emancipatório da educação: 

 

A tradição das reformas educacionais tem se esmerado em atribuir ao currículo os 

problemas da qualidade da educação e, da mesma forma seria ele o responsável pela 

superação das mazelas e desigualdades educacionais. Pensar o papel do currículo na 

correção das desigualdades é uma tentativa ingênua de deslocar os processos de 

escolarização no contexto de uma sociedade profundamente desigual. Diante dessa 

questão, é fundamental, preliminarmente, estabelecermos qual é o potencial da 

educação escolarizada e seus limites na transformação da sociedade, sob pena de 

soar ingênua uma política educacional de tal envergadura. (CURY, REIS e 

ZANARDI, 2018, p. 54) 

 

 Considerar a legitimidade da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, como 

política de potencial reforma educacional e elemento transformador da educação nacional, 

requer aprofundamento em questões de fundo, dentre outras as relações sociais instituintes e 

instituídas no atual cenário mundial e, mais especificamente, brasileiro e as demandas que 

recaem sobre a organização do sistema educacional em resposta a expectativas, cujas bases se 

encontram profundamente comprometidas pela desigualdade social histórica da atual 

sociedade, seja em nível nacional ou mundial.  

A defesa da necessidade de uma base comum curricular não é assunto recente em 

nosso país. Tema recorrente nos discursos educacionais brasileiros, a Constituição da 

República Federativa do Brasil (1988), essencialmente delega à União a incumbência sobre as 

diretrizes e bases da educação nacional, como apresentado no Art. 22, Inciso XXIV, cuja 

determinação se faz explícita ao afirmar como competência privativa da União, dentre outras, 

legislar sobre “as diretrizes e bases da educação nacional”. 

Em continuidade, proclamada desde a LDBEN 9394/96 
62

 a organização do sistema de 

ensino nacional afirma que:  

 

                                                 
61

 RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017 que institui e orienta a implantação da Base 

Nacional Comum Curricular. 
62

 BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 12 de abril de 2019. 
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 Art. 8º 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de 

colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 

 

§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando 

os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e 

supletiva em relação às demais instâncias educacionais. (Grifos meus). 

Ainda: 

Art. 26 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem 

ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em 

cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). 
63

 

 

Em 2010, as Diretrizes Curriculares Nacionais
64

 orientam caminhos sobre a parte 

diversificada do currículo, sob a consideração da oportunizar a formação integral dos 

estudantes nos diversos contextos das escolas brasileiras: 

 

 (...) estudo de características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia 

e da comunidade escolar. Perpassa todos os tempos e espaços curriculares 

constituintes do Ensino Fundamental e do Médio, independente do ciclo da vida no 

qual os sujeitos tenham acesso à escola (...) a base nacional comum e a parte 

diversificada não podem se constituir em dois blocos distintos, com disciplinas 

específicas para cada uma das partes (p.32). 
65

 

 

Dentre as metas do Plano Nacional de Educação – 2014-2024
66

, indicamos 

direcionamentos da Meta 7: 

 

 7.1 Estabelecer e implantar, mediante pactuação federativa, diretrizes pedagógicas 

para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos(as) para cada ano do 

ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local.
67

  

 7.27 Desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para 

educação escolar para as escolas do campo e para as comunidades indígenas e 

quilombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas 

comunidades e considerando o fortalecimento das práticas socioculturais e da língua 

materna de cada comunidade indígena, produzindo e disponibilizando materiais 

didáticos específicos, inclusive para os(as) alunos(as) com deficiência. 
68

 

 

                                                 
63

 Grifos nossos. 
64

 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmera de Educação Básica. Parecer nº 7, de 7 de abril de 2010. 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de julho de 

2010, Seção 1, p. 10. Disponível em: <http://pactoensinomedio.mec. gov.br/images/pdf/pceb007_10.pdf>.. 

Acesso em: 12 de abril 2019. 
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 Grifos nossos. 
66

 Lei 13.005, de 25 de junho de 2014 (Brasil, 2014).  
67

 Grifos nossos. 
68

 Grifos nossos. 
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Os documentos acima demonstram que a pretensão de busca por uma proposta 

curricular comum a todo o país, desse modo uma estrutura consensual que abranja as diversas 

realidades nacionais. Conforme Cury, Reis e Zanardi (2018, p. 61) sobre a necessidade 

pautada: “Ela se envolve em uma visão de escolarização que, para termos educação de 

qualidade seria necessário proporcionar conteúdos idênticos para possibilitar uma igualdade 

de oportunidades entre os educandos”. Nesse sentido, nos apoiamos no legado do pensamento 

crítico que se impõe frente às questões: não seria essa uma forma de uma vez mais 

culpabilizar a educação pelas mazelas tantas do país? Como acatar as ditas “igualdades de 

oportunidades” em circunstâncias um tanto díspares e desiguais inerentes à sociedade 

brasileira? Não se estaria, novamente depositando sobre o indivíduo o mérito por suas 

conquistas, em clara contradição a respeito das circunstâncias sociais, econômicas e culturais 

sobre as quais se assentam os diferentes pontos de partida, descompromissando as tantas 

instâncias da sociedade e sua(s) responsabilidades(s) pelas condições vigentes? Frente ao 

exposto, consideramos (Op. cit., p. 76): 

 

A dita crise da educação é uma crise que se desenvolve no inferior de um sistema 

seletivo e meritocrático que não consegue contemplar todas as pessoas de uma 

sociedade capitalista. A desigualdade é inerente ao sistema e não um efeito 

indesejado. Quando são colocados projetos curriculares como forma de proporcionar 

a igualdade de oportunidades em busca da redução das desigualdades, somos 

colocados diante de uma proposta ilusória que não consegue se aprofundar no cerne 

do problema, qual seja, a incapacidade de nosso sistema socioeconômico 

proporcionar igualdade.  

 

Os autores claramente denunciam a impropriedade de se tomar a educação como o 

principal ponto de igualdade e equidade, sem que se aprofundem questões sociais e 

econômicas pungentes e que se fazem camufladas por discursos ilusórios, em total desrespeito 

ao princípio norteador das Diretrizes Nacionais da Educação em Direitos Humanos – DNEDH 

(Brasil, 2013), que toma a dignidade humana como ponto central das ações para a educação, 

assim também o princípio da igualdade de direitos, cuja orientação sobre a justiça social a 

coloca muito além de tratar a todos como iguais e sim “(...) dar a cada indivíduo a atenção e a 

importância que merece, percebendo as necessidades individuais” (P. 45). 

No bojo das questões acima, em meados de 2015 o governo federal formalmente 

anunciou a criação de um documento para servir de base para a elaboração dos currículos de 

todas as escolas de educação básica do Brasil. No mês de setembro do mesmo ano foi 

lançada, pelo então ministro Renato Janine Ribeiro, a primeira versão da Base Nacional 

Comum Curricular para consulta pública e sugestões por meio de site na internet, com a 
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consideração de que a proposta fora elaborada por 116 especialistas de 35 universidades, sob 

a coordenação do MEC. Após seis meses, o Ministério da Educação encerrou a primeira fase 

da elaboração da BNCC, com alegação de ampla e democrática participação de professores, 

escolas e entidades afins.  

 A segunda versão da BNCC foi anunciada em maio do ano de 2016, incorporando 

partes das principais considerações feitas à primeira versão, dentre as quais a falta de 

conteúdos de história clássica, gramática e literatura. Entretanto, a polêmica sobre o privilégio 

de conteúdos eurocêntricos em detrimento da história da África e do protagonismo das 

culturas indígenas e afro-brasileira renderam debates e fortes críticas. À frente do Ministério 

da Educação encontrava-se Aloizio Mercadante. 

 Após seminários realizados sob a coordenação do Conselho Nacional de Secretários 

de Educação (CONSED) e pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME) com a abrangência dos 26 estados e Distrito Federal, entre os meses de junho e 

agosto de 2016, um documento preliminar foi entregue ao então ministro Mendonça Filho, 

com a sistematização das discussões. 

 Cerca de uma semana depois de receber as primeiras contribuições sistematizadas dos 

seminários estaduais, houve anúncio, por parte do governo federal, de medida provisória que 

reformava partes da Lei de Diretrizes e Bases relacionadas ao ensino médio. Na mesma 

ocasião, a secretária-executiva do MEC, Maria Helena Guimarães Castro, anunciou que a 

Base Nacional Comum Curricular seria separada em duas: as bases do ensino infantil e do 

fundamental teriam a terceira versão organizada dentro do cronograma estabelecido (com 

previsão de término e entrega ao Conselho Nacional de Educação em novembro de 2016). A 

base do ensino médio seria rediscutida em novos seminários estaduais, segundo documentos 

orientadores como a medida provisória e uma terceira versão estaria prevista para o ano de 

2018. 
69

 

 Finalmente, a terceira versão da Base do ensino infantil e do ensino fundamental foi 

divulgada pelo Ministério da Educação, então comandado por Rossieli Soares da Silva, no dia 

seis de abril de 2017 e encaminhada à aprovação do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

o que se configurou no mês de dezembro do mesmo ano. Observe-se que quatro diferentes 

ministros comandaram o MEC ao longo do tempo em que a BNCC foi gestada e apresentada.  
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 No tocante ao Ensino Médio, uma segunda versão da BNCC permaneceu em vigência por meio da Medida 

Provisória nº 746, datada de 22 de setembro de 2016, até a apresentação, pelo MEC, ao Conselho Nacional de 

Educação (CNE) da terceira versão no dia 03 de abril de 2018, em documento homologado pela Portaria n° 

1.570, publicada no Diário Oficial da União de 21/12/2017, Seção 1, pág. 146. 
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 Quanto ao ensino médio, o campo de disputas se fez um tanto acirrado por a proposta 

de a BNCC apresentada privilegiar e centrar-se claramente em disciplinas específicas em 

detrimento de outras. 

 Entre idas e vindas, a última versão da BNCC para o ensino médio foi entregue pelo 

Ministério da Educação ao Conselho Nacional de Educação no dia 3 de abril de 2018. O 

documento propõe a obrigatoriedade apenas nas áreas de linguagens e matemática no 

currículo, e os campos de ciências da natureza, humanas e sociais passam a ser distribuídos 

em caráter interdisciplinar, a critério de cada rede de ensino.  

 Argumentos diversos enfatizaram a pouca discussão e participação de professores 

nessa última proposta e o fato de o pouco destaque aos campos humanos e científicos 

negarem aos alunos o desenvolvimento do pensar crítico e possibilidades na análise da 

sociedade sob dimensões várias. Assim, a obrigatoriedade somente nas áreas de linguagem e 

matemática, segundo estudiosos e críticos, tenderia atender a requisitos impostos por 

avaliações externas, mais especificamente o Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA), coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) o que nitidamente influencia na forma como a educação brasileira é vista 

no exterior e, por consequência, o país como um todo. 

 Vale observação sobre as orientações metodológicas da BNCC se encontrarem 

embasadas em habilidades e competências a serem atingidas pelo aluno ao longo de sua 

trajetória escolar. Com o apoio em termos como igualdade, diversidade e equidade são 

definidas dez competências gerais para a Educação Básica, segundo as quais o tratamento 

didático se deve fazer e as metas de aprendizagem devam ser alcançadas, o que nos faz 

recorrer a Apple (2011, p.85): “Entretanto, equivale a dizer que todos os indivíduos, sem 

exceção, têm direito de escalar o Monte Eiger ou o Monte Evereste, desde que, 

evidentemente, sejam ótimos alpinistas e disponham de recursos institucionais e financeiros 

para fazê-lo”. 

A centralidade nas competências torna explícito o foco na avaliação. Nesse contexto, o 

currículo faz-se submetido à condição de medir, comparar, competir, testar conhecimentos e 

padrões, como se possível fosse avaliar uniformemente o conhecimento adquirido pela 

diversidade humana que constitui os diferentes indivíduos. Constata-se a retomada de 

conceitos que emergiram nos anos de 1990 – conforme apresentado no Capítulo 1 desta 

pesquisa – e se julgavam superados. 

Em seus estudos, Marcuse (1982, p. 23) denuncia a supressão da liberdade do pensar 

naquilo que classificou como “civilização industrial desenvolvida”: 
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De fato, o que poderia ser mais racional do que a supressão da individualidade na 

mecanização dos desempenhos socialmente necessários, mas penosos; a 

concentração de empreendimentos individuais em organizações mais eficazes e mais 

produtivas; a regulamentação da livre competição e; a redução de prerrogativas e 

soberanias nacionais entre sujeitos econômicos desigualmente equipados; a redução 

de prerrogativas e soberanias nacionais que impedem a organização internacional 

dos recursos? O fato de também essa ordem tecnológica compreender uma 

coordenação política e intelectual pode ser acontecimento lamentável, mas 

promissor.  

 

 O autor alerta sobre o frontal ataque ao direito ao pensamento livre e às escolhas 

individuais em atendimento à ordem social útil e necessária à sociedade de classes, cujos 

produtos são previamente selecionados e ofertados em atendimento à racionalidade de 

desempenhos úteis e socialmente necessários. Desse modo, o que podemos constatar no 

tocante às entrelinhas da BNCC nos conduz a reconhecer que os direcionamentos filosóficos e 

pedagógicos se encontram afinados com as necessidades da sociedade (e dos indivíduos) tal 

qual ela se apresenta na atualidade.  

Quanto aos alunos com deficiência(s), documentos publicados nas duas versões 

iniciais da BNCC em 2015 e 2016, apresentavam conteúdo detalhado em atenção à educação 

especial, com considerações sobre temas subsidiários ao trabalho na escola, como: 

Atendimento Educacional Especializado – AEE; estudo de caso; plano de AEE; ensino do 

Sistema Braille; ensino do Soroban; estratégias para autonomia no ambiente escolar; 

orientação e mobilidade; ensino do uso de recursos de tecnologia assistiva; ensino do uso da 

Comunicação Alternativa e Aumentativa – CAA; estratégias para o desenvolvimento de 

processos cognitivos; estratégias para o enriquecimento curricular; profissional de apoio; 

tradutor/intérprete de Língua Brasileira de Sinais/Língua Portuguesa. Estes conteúdos e 

subsídios foram suprimidos na versão final da Base (2017), sem qualquer explicação. Ficam-

nos, pois, as questões: a quê ou a quem serve esse propósito? Seria uma forma de invisibilizar 

os ganhos e avanços da educação inclusiva?  

Historicamente a educação especial tomava contornos de substitutiva ao ensino 

regular, quando deveria cumprir o papel de ser transversal aos diferentes níveis, etapas e 

modalidades de ensino. Nas três últimas décadas da educação brasileira, importantes avanços 

se fizeram a partir Constituição Federal de 1988, com a afirmativa do direito de todos à 

educação, no sentido da promoção da educação em perspectiva inclusiva, incorporado à 

LDBEN 9394/96, cujo Capítulo V é dedicado à educação especial, com orientações aos 

sistemas de ensino para o atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento (TGD) e superdotação e a organização de currículos, métodos, técnicas, 
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recursos educativos e organização específicos para contemplar suas necessidades. Mais 

recentemente, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(MEC, SEESP, 2008) constitui marco de garantia para a matrícula e a permanência de aluno 

com deficiência na escola comum, pela oferta de apoios e adaptações razoáveis, e afirma o 

AEE como: 

 

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 

plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. As 

atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se 

daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. 

Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes com 

vistas à autonomia e independência na escola e fora dela.  

 

Dentre as atividades de atendimento educacional especializado são disponibilizados 

programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos 

específicos de comunicação e sinalização e tecnologia assistiva. Ao longo de todo o 

processo de escolarização esse atendimento deve estar articulado com a proposta 

pedagógica do ensino comum. O atendimento educacional especializado é 

acompanhado por meio de instrumentos que possibilitem monitoramento e avaliação 

da oferta realizada nas escolas da rede pública e nos centros de atendimento 

educacional especializados públicos ou conveniados (P. 16). 

 

 Como signatário da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência (ONU, 2007), no Brasil o texto da Convenção é incorporado com status de norma 

constitucional
70

, no ano de 2008, com a determinação de que pessoas com deficiência não 

podem ser excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência, cabendo aos 

Estados Partes assegurarem educação inclusiva em todos os níveis, com a oferta de apoios 

necessários com vistas a facilitar a verdadeira educação.  

O documento orienta, dentre outras: adaptações razoáveis de acordo com as 

necessidades individuais sejam providenciadas; facilitação do aprendizado do Braille, escrita 

alternativa, modos, meios e formatos de comunicação aumentativa e alternativa, e habilidades 

de orientação e mobilidade; facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da 

identidade linguística da comunidade surda; garantia de que a educação de pessoas, em 

particular crianças cegas, surdocegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e 

meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao 

máximo seu desenvolvimento acadêmico e social. 
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 Decreto Legislativo, nº 186, 2008.  
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No Plano Nacional de Educação – PNE, 2014-2024
71

, a Meta 4 é referente à educação 

especial e inserida nas diretrizes para a superação das desigualdades educacionais, com foco 

na valorização da diversidade. Refere-se a dois grandes objetivos em sua proposição: o 

primeiro diz respeito à universalização do acesso à educação básica e ao atendimento 

educacional especializado para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; o segundo preconiza que o 

atendimento educacional a essa população ocorra por meio da educação inclusiva, 

preferencialmente na rede regular de ensino.  

 Também assegurado na Lei Brasileira de Inclusão – LBI (Nº 13.146/2015) o direito a 

uma educação inclusiva é claramente expresso no Art. 28. O documento aponta que cabe ao 

poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o 

aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 

permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de 

acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. 

 Consideramos que as duas últimas décadas foram profícuas em marcos legais pela 

educação inclusiva no Brasil, em acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(ONU, 1948) e com Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – PNDEDH 

(BRASIL/UNESCO, 2008) que propõe, dentre outras, a orientação de políticas para a 

constituição de uma cultura de direitos humanos e o incentivo a formas de acesso às ações de 

educação em direitos humanos a pessoas com deficiência, a promoção e o apoio à produção 

de recursos pedagógicos especializados, a aquisição de materiais e equipamentos para a 

educação em direitos humanos, em todos os níveis e modalidades da educação, acessíveis 

para pessoas com deficiência. 

Na contramão dos documentos acima abordados e ignorando as contribuições feitas 

pela sociedade civil e educadores, recebidas e constantes nas versões de 2015 e 2016 da 

BNCC, restou em referência aos alunos com deficiência(s), o seguinte trecho na parte 

introdutória da versão final da Base apresentada no ano de 2018: 

  

De forma particular, um planejamento com foco na equidade também exige um claro 

compromisso de reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza grupos – 

como os povos indígenas originários e as populações das comunidades 

remanescentes de quilombos e demais afrodescendentes – e as pessoas que não 

puderam estudar ou completar sua escolaridade na idade própria. Igualmente, requer 

o compromisso com os alunos com deficiência, reconhecendo a necessidade de 
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Acesso em 12 de maio de 2019.  
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práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular, conforme estabelecido 

na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) 

(BRASIL. BNCC, 2017, p. 15-16). 

 

Alguns pontos merecem destaque no texto acima apresentado e aqui tomamos por 

apoio “O Manifesto da Sociedade Civil em Relação à Base Comum Curricular – BNCC”
72

, 

cujo coletivo é formado por instituições e pessoas de várias partes do país. O citado manifesto 

aponta contradições de fundo ético e conceitual. De ordem ética, indicam que o termo 

“diferenciação curricular” para o ensino de alunos com deficiência seria uma indicação da Lei 

Brasileira de Inclusão, o que é improcedente, pois o termo sequer consta da LBI, que se refere 

a “adaptações razoáveis”: 

 

Adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados 

que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada 

caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em 

igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e 

liberdades fundamentais. (LBI, 2015) 

  

Nesse contexto, o termo “adaptação razoável” não se relaciona ao termo 

“diferenciação curricular”, e não devem ser confundidos. Do ponto de vista da literatura 

jurídica, o termo citado na LBI diz respeito ao Desenho Universal, ou seja, à garantia de 

acessibilidade em todos os âmbitos; do ponto de vista pedagógico, acessibilidade corresponde 

à garantia de acesso ao currículo comum a todos, por meio de estratégias, materiais, recursos 

e serviços que permitam ao estudante com deficiência participar de todas as atividades 

escolares junto com seus colegas, alertam os signatários do manifesto acima. Refuta-se, pois, 

a ideia de que diferenciação, seja ela de natureza curricular ou qualquer outra possa ser usada 

para justificar “estar à margem”, fazer atividades facilitadas, infantilizadas, limitadoras, 

separadas e termos outros que contribuam para potencializar o sentido discriminatório da 

diferenciação curricular, reafirmam os signatários do citado manifesto.  

Observamos, pois, a total oposição do conceito proposto, posto que minimizado na 

BNCC à prática pedagógica inclusiva, em desatenção à evolução de estudos, marcos políticos 

e legais, como também de conquistas das escolas e educadores brasileiros que nas últimas 

décadas vêm reafirmando a inclusão como pleno acesso à escola e ao currículo. Todavia, 

afirmamo-nos nas considerações de Crochick (2015, p. 50): 
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A educação inclusiva é um movimento importante, junto a outros que combatem a 

segregação, mas tem seus limites indicados socialmente. Negar a importância desse 

movimento é permitir que a discriminação entre os homens prossiga; aceitá-la sem a 

referência de seus limites possibilita um otimismo resignado em relação à verdadeira 

fonte da injustiça social: a desigualdade provocada socialmente pelos homens como 

se fosse liberdade a ser alcançada e aproveitada pelos considerados mais aptos. 

 

Segundo o autor, não é possível desconsiderar a importância do movimento pela 

educação inclusiva como combate à segregação socialmente instituída. Porém, fica o alerta 

sobre os limites sociais existentes posto que essa forma de educação pertence a essa 

sociedade, que ainda se faz desigual, excludente e discriminatória e, embora fronteiras se 

abram pelo avanço nas conquistas de saberes, práticas sociais e culturais, ainda persistem 

mecanismos simbólicos que teimam pelo obscurantismo, segregação e exclusão de grupos 

sociais considerados minoritários.  

Em uma sociedade de classes na qual os recursos sociais e econômicos se encontram 

desigualmente distribuídos, um suposto estímulo à padronização de metas e aprendizagens 

essenciais em atenção ao alcance de níveis de aproveitamento e de competências e habilidades 

a priori determinadas, conforme apresentados na BNCC, contribui para camuflar questões 

sociais estruturantes bem mais profundas e até mesmo potencializar antagonismos sociais 

latentes, como reitera Apple (2011, p. 89): 

 

Assim, muito embora os proponentes de um currículo nacional possam vê-lo como 

meio de criar coesão social e de nos possibilitar melhorar nossas escolas avaliando-

as segundo critérios “objetivos”, os seus efeitos serão justamente o oposto. Os 

critérios até poderão parecer objetivos, mas os resultados não o serão, dadas as 

diferenças de recursos e classe social e a segregação racial. Em lugar de coesão 

social, o que surgirá serão diferenças ainda mais acentuadas, socialmente produzidas 

entre “nós” e “os outros” agravando os antagonismos sociais e o esfacelamento 

cultural e econômico delas resultantes. (Grifos do autor). 

  

 Conforme analisado e frente à complexidade da sociedade de classes, para se fazer 

democrática uma proposta de base curricular e/ou de currículo escolar deve-se começar pelo 

reconhecimento da diversidade, da desigualdade, dos diferentes repertórios sociais e culturais 

dos alunos, para só então conceber o direito à igualdade no tratamento da aprendizagem. A 

não observância dessas condições tende a potencializar ainda mais o fosso social então 

presente. 

 Outro dado passível de observação é aquele referente aos interesses do capital 

econômico um tanto evidenciados pelas várias instâncias de extenso poderio econômico, que 
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aqui exemplificamos como aquelas que compõem o Movimento Todos pela Educação.
73

 

Fundado em 2006, o Movimento tem entre seus mantenedores e apoiadores a Fundação 

Roberto Marinho, a Fundação Bradesco, o Instituto Unibanco, a Fundação Lemann, o 

Instituto Natura, Itaú Social, só para citar alguns. 

Segundo dados do IBGE, no ano de 2016, cerca de 49 milhões de estudantes estariam 

na Educação Básica sendo que em torno de 40 milhões na rede pública
74

. Temos, por 

conseguinte, uma colossal fonte de comércio e larga indústria de consumo a se materializar no 

lastro da BNCC, seja no mercado para livros didáticos, na oferta de materiais instrucionais, 

ofertas de consultorias a estados e municípios por meio de seminários e cursos para 

capacitação de professores, dentre outros, como indicativos de sustentação ao atendimento de 

direcionamentos da atual política educacional que se apresenta. Para a sociedade capitalista, o 

fato de a oferta de educação ser pública ou privada não é motivo de maior importância, desde 

que o conjunto de valores e princípios norteadores ofertados não subverta a ordem ou 

questione o sistema vigente. A esse respeito, Sacristán (2013, p. 73) assim se posiciona: 

 

As avaliações externas das escolas, a serviço de certos indicadores que nunca são 

submetidos a um debate público e são feitas mediante o recurso de testes ou provas 

objetivas, tal como se estão implementando na prática no nosso contexto, 

contribuem, entre outras coisas, para reforçar a imposição de um currículo cada vez 

mais padronizado junto com as grandes editoras de livros didáticos; algumas delas 

verdadeiras empresas multinacionais às quais os governos temem devido à rede de 

negócios com que também controlam as principais redes de informações da 

sociedade: jornais, cadeias de televisão, revistas, portais da internet, etc. Esse tipo de 

teste diagnóstico, além do mais, contribui para acentuar as políticas de privatização 

das escolas e, também, legitimar a forte pressão que exerce o mundo empresarial 

para por o sistema escolar a seu serviço, promovendo somente aquele conhecimento 

e aquelas linhas de pesquisas das quais podem obter benefícios econômicos, 

estratégicos, corporativistas, etc. 

 

O autor aponta a intervenção mercantilista que se faz sobre o sistema educacional, 

encoberta por discursos sobre a baixa qualidade da educação e pela necessidade de mudanças 

que tenham por efeito a eficácia, a qualidade, a competência, a competitividade e habilidades 

dentre outros, condições apresentadas como essenciais à aquisição de postos de trabalho. 

Nesta perspectiva, recai sobre o indivíduo a responsabilidade pela sua trajetória, vitória ou 

fracasso, visível concepção produtivista-individualista, que remete a momento de adaptação 

irrefletida e consequente pseudoformação.  

                                                 
73

 Para saber mais, acessar: https://www.todospeleducacao.org.br/ 
74

 Fonte: MEC/Inep/DEED – Microdados do Censo Escolar 2016. Acesso em 14 de maio de 2019. 
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Por meio desse processo, materializa-se o braço forte da indústria cultural, cujos 

consumidores são cooptados, pois: “O pretenso conteúdo é só uma pálida fachada; aquilo que 

se imprime é uma sucessão automática de operações reguladas” (Adorno, 2002, p. 31). A 

oferta do pronto e acabado contribui para a obstrução do potencial pensante do indivíduo, 

indispensável a transformações estruturantes e estruturais da sociedade, assim pela alienação 

da consciência as condições existentes se enraízam e reproduzem, obstruindo o livre pensar.  

Para Adorno (2005), a cultura da supremacia do capital é forma de manutenção do 

domínio de homens sobre homens, construindo-se necessidades sociais subjetivas que jamais 

serão satisfeitas em sua plenitude, porque outras se fazem e sobrepõem. O modo como o 

indivíduo se apropria da socialização é um processo contínuo de apropriação da cultura. Logo, 

em um sistema sociocultural em que possibilidades de reflexões problematizadoras sobre o 

contexto social reinante são obstadas, resta ao indivíduo constituir-se de modo pseudo 

formado, frágil na sua subjetividade e docilmente adaptado e indiferente às necessidades 

humanas de seus semelhantes, desse modo: “As tentativas pedagógicas de remediar a situação 

se transformam em caricaturas” (Op. cit., p. 5). 

Este cenário põe à mostra o desafio de tratarmos o tema da oferta da atual Base 

Nacional Comum Curricular em nosso país à luz dos Direitos Humanos, pois ao analisarmos 

os marcadores dessa proposta percebemos que apontam de modo diverso aos princípios de 

dignidade, liberdade, igualdade, respeito, solidariedade e fraternidade afirmados pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) e confirmados no Plano Nacional 

de Educação em Direitos Humanos (BRASIL/UNESCO, 2008). 

Porém, ao desvelarmos sob quais condições se fazem as orientações para a 

concretização de ações que levem à concretização dos termos acima referidos, somos 

instigados a considerar que a linguagem que perpassa essa recente política para o currículo na 

Educação Básica brasileira aponta para a supremacia da lógica do capital, a competitividade e 

a meritocracia, enfim, de que ao currículo cabe padronizar e quantificar resultados, em frontal 

reducionismo do potencial humanizante da educação.  

Vale ressaltar a relevância de reformas pedagógicas e renovação de políticas 

educacionais, porém reiteramos ser de fundamental importância o reconhecimento de 

interesses e concepções em que se aportam para que, sob o pretexto de melhorias ou 

atualizações em respeito à diversidade e à consolidação de uma sociedade democrática e 

cidadã, perpetue-se o histórico da desigualdade social reinante no Brasil. 

As reflexões desenvolvidas ao longo desse capítulo nos permitiram considerar a 

prevalência do processo de ‘auto inculpável menoridade’, termo adotado por Kant (1784) e 
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retomado por Adorno (1995, p. 169), pelo assujeitamento do indivíduo às condições 

estruturais da sociedade contra as quais não se sente apto a contrapor-se, não pela “falta de 

entendimento, mas a falta de decisão e de coragem de servir-se do entendimento sem a 

orientação de outrem”. Porém, também podemos considerar que nesse círculo de dominação e 

incertezas em que nos encontramos, na perspectiva dos pensadores frankfurtianos, pela 

educação é possível mudanças pelo poder educativo do pensamento para a crítica e 

autenticidade, mola propulsora para que o indivíduo desvende as contradições vigentes na 

sociedade e arma de resistência à dominação da indústria cultural.  
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CAPÍTULO 4 

 

CURRÍCULO E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: LIMITES E CONTRADIÇÕES NA 

ESCOLA PÚBLICA 

 
Qualquer debate acerca de metas educacionais 

 carece de significado e importância frente a essa máxima:  

que Auschwitz não se repita. 

(Adorno, 1995, p. 119) 

 

 Este capítulo refere-se à apresentação e análise dos dados desta pesquisa. Apoiando-

nos no pensamento contido na epígrafe acima, buscamos tensionar o espaço-tempo da escola 

e seu ser-estar no mundo, não apenas como espectadora e mera observadora da realidade 

social circundante, mas como instância crítica e comprometida com ações transformadoras, 

tendo o currículo como seu eixo estruturante. Tomamos por pontos de análise a seguintes 

categorias, dentre outras advindas das questões e dos objetivos deste estudo: políticas de 

educação e de currículo; currículo e educação inclusiva; currículo e Educação em Direitos 

Humanos; currículo, formação e inclusão escolar; currículo e formação de professores. 

Ao assentarmos esta pesquisa nas categorias da Teoria Crítica da Sociedade, com 

atenção especial ao pensamento de Adorno e Horkheimer, entendemos que os procedimentos 

metodológicos não se esgotam em si mesmos, pois concorrem para o estabelecimento de 

movimento dialético teoria-práxis, ou seja, a possibilidade de ‘ouvir com os olhos’ e, por 

meio dessa lente, permitir-se uma (re)significação para a  pesquisa em si. 

Esta pesquisa apresenta como questão central a discussão/problematização do 

currículo na organização da escola em perspectiva crítica e emancipatória, com vistas ao 

compromisso humanizante da educação. Assim reiteramos: 

 

 Questões: 

 Quais as experiências dos professores de uma escola pública que agora é uma escola 

inclusiva? 

 Quais as concepções de currículo presentes nas políticas de educação, tendo em vista 

a necessidade de democratização da escola pública face às demandas por educação 

inclusiva? 

 A Educação em Direitos Humanos se faz presente nas políticas de currículo escolar, 

levando-se em consideração os aspectos sociais, históricos e pedagógicos instituídos 

do/no cenário da escola? 

 Quais são as possíveis contribuições da formação e atuação dos professores no 
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entendimento, conscientização e superação dos limites históricos e socioculturais 

presentes nas políticas e na implementação do currículo na escola? 

 Quais são os impactos das concepções dos professores sobre educação inclusiva na 

implementação do currículo escolar? 

 

 Objetivo: 

Elencadas as questões, afirmamos o objetivo: 

 Analisar as concepções de sociedade, indivíduo, educação, formação, inclusão, dentre 

outras, presentes nas políticas de currículo, tendo como lócus a Escola Municipal 

Bataillard, situada no município de Petrópolis, RJ, no que se refere: 

(i) às perspectivas sob as quais as políticas educacionais para o currículo inserem-se na arena 

geral das questões e/ou políticas socioculturais pela promoção da inclusão e a Educação em 

Direitos Humanos; 

(ii) à problematização sobre o currículo como elemento essencial às politicas e práticas 

democráticas na escola pública, face aos limites sociais; 

(iii) à sua implementação no cotidiano da Escola Municipal Bataillard no que se refere à 

educação dos alunos com deficiência(s) na perspectiva inclusiva. 

 

Nesse viés, destacamos os desafios postos ao processo de (re)organização da escola 

pública em sua democratização para, por meio do currículo, promover desenvolvimento do 

potencial humanizante da educação, não exclusivamente para alunos com deficiência(s), mas 

para todos os atores da escola, incluindo-se as famílias. Desse modo, realçamos a ênfase na 

necessidade de se dotar os profissionais da educação para a crítica às possibilidades de 

exclusão e desumanização na escola pública.  

 

4.1 De onde falamos? 

 

Petrópolis é um município do Estado do Rio de Janeiro, situado no topo da Serra da 

Estrela, distando 68 km da Capital, pertencente à mesorregião metropolitana do Rio de 

Janeiro e à microrregião serrana
75

 Historicamente reconhecido como ‘Cidade Imperial’ o 

município teve sua instauração feita por Decreto Imperial datado de 16 de março de 1843. 

                                                 
75

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/2008). 
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Com área territorial de 796 km
2
, conta com população de 295.917 habitantes (2010)

76
 , 

com previsão de 305.687 habitantes para o ano de 2018, segundo a estimativa do IBGE
77

. 

Segundo dados do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), o 

município está entre as regiões consideradas de elevado desenvolvimento humano. Em 

comparação com outros municípios brasileiros, Petrópolis se encontra na 82ª posição. Entre 

os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro ocupa a 9ª posição. Ainda segundo a fonte 

acima, Petrópolis apresenta urbanização de 95,04%, com densidade demográfica de 371,85 

hab./km². Representando 1,8% da área do Estado do Rio de Janeiro e 11,5% da Região 

Serrana, encontra-se distribuído em cinco distritos; a saber: 1º Petrópolis: 143 Km², 2º 

Cascatinha: 274 Km², 3º Itaipava: 121 Km², 4º Pedro do Rio: 210 Km² e 5º Posse: 63 Km². 

Possui como municípios limítrofes: Areal, Duque de Caxias, Guapimirim, Magé, 

Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis, 

conforme a seguir ilustrado. 

    Fonte: mapasblog.blogspot.com.   

 

                                                 
76

 Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
77

.https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/petropolis/panorama. Consulta em 11 de abril de 2019.  

  

Figura 1 - Localização de Petrópolis no Estado do Rio de Janeiro 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/petropolis/panorama.%20Consulta%20em%2011%20de%20abril%20de%202019.
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/petropolis/panorama.%20Consulta%20em%2011%20de%20abril%20de%202019.
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Ainda segundo o mesmo IBGE, em 2016, o salário médio mensal da população 

petropolitana era de 2.4 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à 

população total era de 28.8%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava 

as posições 16 de 92 e 16 de 92, respectivamente. Já na comparação com cidades do país 

todo, ficava na posição 648 de 5.570 e 529 de 5.570, respectivamente. Considerando 

domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 30.6% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 89 de 92 dentre as cidades do estado 

e na posição 4.562 de 5.570 dentre as cidades do Brasil. 

Dados do Censo Demográfico (IBGE) indicam que em 2010, 99,1% dos domicílios 

petropolitanos particulares permanentes contavam com o serviço de coleta de resíduos e 

99,7% tinham energia elétrica distribuída pela companhia responsável (uso exclusivo). A 

proporção de domicílios, em 2010, com acesso ao direito de propriedade (própria ou alugada) 

atingia 92,3%, indica a fonte. 

Segundo a mesma fonte, em 2010, 58,7% dos domicílios tinham acesso à rede de água 

geral e 82,9% possuíam formas de esgotamento sanitário consideradas adequadas. 

No tocante aos indicadores relativos à proporcionalidade de munícipes abaixo da linha 

da pobreza e indigência, dados do Censo (IBGE – 2010) revelam que 14,1% de moradores de 

Petrópolis se encontravam entre a linha da indigência e a pobreza, ou seja, cerca de 27.400 

pessoas, e 7,5% abaixo da mesma
78

, somando-se aproximadamente 14.700 indivíduos, o que 

instiga reflexão sobre o papel da educação como elemento de conscientização e consequente 

melhoria na qualidade de vida de tais pessoas, na medida em que a prática educacional estiver 

comprometida com o papel emancipatório e formador de consciências críticas e autônomas, 

inerentes ao caráter de uma educação democrática (Adorno, 2006) 

Em relação aos dados da educação, no ano de 2015, os alunos dos anos iniciais da rede 

pública da cidade tiveram nota média de 5.5 no IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica). Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.1. Na comparação com 

cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 

19 de 92. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 48 de 92. A 

taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97.4 em 2010. Isso posicionava o 

                                                 
78

 Para estimar a proporção de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza foi somada a renda de todas as 

pessoas do domicílio, e o total dividido pelo número de moradores, sendo considerado abaixo da linha da 

pobreza os que possuem rendimento per capita menor que 1/2 salário mínimo. No caso da indigência, este valor 

será inferior a 1/4 de salário mínimo (IBGE/2010). 
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município na posição 59 de 92 dentre as cidades do estado e na posição 3.079 de 5.570 dentre 

as cidades do Brasil
79

. 

Quanto ao perfil das escolas públicas municipais, assim se apresentavam distribuídas: 

 

Tabela 1 - Perfil da Rede Pública Municipal de Ensino de Petrópolis, RJ – 2017 

ESCOLAS Urbana Rural Total 

Escolas de Educação Infantil - CEIs 63 9 72 

Escola com Ensino Médio 1 - 1 

Escolas de Ensino Fundamental 81 20 101 

Escolas por zona de localização 145 29 174 

Fonte: IBGE-2010. 
 

Gráfico 1 – Quantitativo de alunos da Rede Pública Pública Municipal de Petrópolis  

– 2017 –  

 
    Fonte: INEP – 2017 . 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação (SME), 41.500 alunos se 

enontravam regularmente matriculados nessa rede de ensino. Dados do INEP (2017), 

indicavam o total de 1.059 alunos matriculados na modalidade da Educação Especial no ano 

de 2017 e números colhidos junto à SME, configuravam o gráfico que segue: 

                                                 
79

 Fonte:IBGE – 2010. 

Total de alunos
Alunos

matriculados na
Educação Especial

41.500 

1.059 

Cerca de 2% de alunos se encontram inseridos na 

modalidade da Educação Especial, o que implica dizer 

que a cada CEM alunos, DOIS são público da Educação 

Especial 
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Gráfico 2: Quantitativo de alunos público-alvo da Educação Especial – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fonte: Secretaria Municipal de Educação. Ano base 2017. 

 

 Com cerca de 2% de alunos matriculados na modalidade da educação especial, ainda 

há resquícios de classes especiais no município, embora o avanço na oferta do atendimento 

em classes hospitalares.  

Quanto às salas de recursos multifuncionais, assim se encontravam distribuídas 

 

Figura 2 – Salas de Recursos Multifuncionais no município de Petrópolis, RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação. Ano base 2017. 

Pedro do Rio – 4º Distrito 

 

3 Salas de Recursos 

Posse – 5º Distrito 

 

1 Sala de Recursos 

Itaipava – 3º Distrito 
 

 3 Salas de Recursos 

Cascatinha – 2º Distrito 
 

15 Salas de Recursos 

 

Alunos

matriculados

na Educação

Especial

Alunos

incluídos em

escolas

regulares

Alunos em

classes

especiais e

classes

hospitalares

1.059 
865 

194 

Centro – 1º Distrito 

 

18 Salas de Recursos 

36 Escolas com Salas de Recursos 

40 Salas de Recursos com atendimentos 
 

Cerca de 495 alunos atendidos 
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Embora o esforço na oferta de salas de recursos nos cinco distritos do município, se 

tomarmos o quantitativo de alunos incluídos em turmas regulares, verificamos que cerca de 

50% apenas frequentam esse espaço, importante componente de suporte à educação inclusiva.  

Frente ao exposto, conclui-se que ao nos voltarmos para o reconhecimento do espaço-

tempo de onde falamos, entendemos não ser possível pensar a educação independente da 

sociedade em que esteja inserida, posto que os indivíduos se formam pela interiorização da 

cultura. 

Ao nos propormos caracterizar o município de Petrópolis e mais especificamente sua 

rede pública municipal de ensino, buscamos refletir em que sentido os elementos culturais e 

sócio-históricos instituintes do mesmo contribuem para a constituição ou negação de posturas 

que legitimem ações, mais especificamente aquelas voltadas para ao desenvolvimento do 

currículo na escola pública, considerando-se as tensões político-administrativas e as práticas 

pedagógicas que então se (re)produzem. 

 

4.2 Lócus do Estudo 

 

O estudo de campo deste estudo deu-se na Escola Municipal Bataillard, 

justificando-se a escolha por ser unidade da rede municipal de ensino de Petrópolis 

localizada em uma comunidade de periferia, cuja escola se apresenta como espaço de 

referência social e ponto de encontro para as famílias. Ainda por possuir sala de recursos 

multifuncionais e ofertas de escolarização que se estendem da Educação Infantil, ao Ensino 

Fundamental e à Educação de Jovens e Adultos – EJA, com alunos incluídos na modalidade 

da Educação Especial nos diferentes segmentos e etapas.  

A Escola Municipal Bataillard é uma instituição de ensino público e gratuito, 

vinculada à Secretaria de Educação de Petrópolis-RJ. Criada pelo decreto n° 585, de 

30/12/1991, publicado no Diário Oficial de Petrópolis, processo n° 35.744/91, em 

04/01/1992, iniciou as atividades em 10/02/1992, porém sua inauguração oficial foi em 

15/08/1992.  

Localizada na Rua Bataillard, s/n°, bairro Mosela, Petrópolis-Rj, zona sul da cidade, 

recebeu o nome da rua onde está localizada. Estas terras eram propriedades de Eugênio 

Bataillard, francês que colonizou esta região e era produtor de queijos e vinhos, muito 

apreciados pelo Imperador D. Pedro II. A Escola Municipal Bataillard oferece Educação 

Infantil, 1° e 2° segmentos do Ensino Fundamental diurnos e as fases II até IX da Educação 

de Jovens e Adultos à noite, atendendo atualmente a 668 alunos divididos em três turnos. 
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Até o ano de 1999 a Escola Municipal Bataillard atendia somente à Educação 

Infantil, ao 1° segmento do Ensino Fundamental diurno e 1° e 2° segmentos do Ensino 

Fundamental noturno. Após a reforma e ampliação do prédio escolar concluída no ano de 

2000, passou a atender ao 2° segmento do Ensino Fundamental diurno. A quadra 

poliesportiva foi inaugurada em 19/06/2004, possibilitando maior conforto às aulas de 

Educação Física e aos momentos de recreação das turmas. A quadra também era um anseio 

da comunidade e foi construída em um terreno baldio próximo à escola, é livre o seu acesso à 

comunidade. Em 2011, foram inaugurados o Laboratório de Informática, o Laboratório de 

Ciências, e a Sala de Recursos Multifuncionais. Em 2012 foi implementado o Programa 

Mais Educação que atualmente está suspenso.  

A Escola Municipal Bataillard atende à comunidade da Rua Bataillard, no bairro 

Mosela e adjacências. A comunidade é formada, em sua maioria, por famílias de baixa renda, 

que nos últimos trinta anos migraram de outros municípios e estados, principalmente do 

Estado de Minas Gerais. Por se tratar de um núcleo populacional relativamente jovem, possui 

todas as características encontradas em povoamentos recentes: a maioria das pessoas possui 

laços de parentesco, as residências são muito próximas umas das outras, muitas residências 

não possuem saneamento básico adequado, falta planejamento familiar, há grande incidência 

de gravidez na adolescência e todo tipo de conflito que possa advir das condições relatadas. 

Estima-se que mais de 6.000 habitantes vivam na comunidade.  

Nos primeiros anos de funcionamento, a escola sofreu resistência da comunidade 

que preferia matricular seus filhos em outra escola, situada na rua principal do bairro, não 

acreditando que um bom trabalho ali poderia ser realizado, principalmente, segundo 

observações da diretora da escola, ao fato de os próprios moradores sentirem-se 

envergonhados em relação à localização da comunidade em que residiam (região ainda não 

asfaltada, com moradias precárias, sem saneamento e sem oferta de água tratada). Muitos 

diziam: “Como uma escola de morro pode ser boa?”, relatou a gestora. Percebe-se que houve 

intenso trabalho de convencimento através de ações diárias (conforme observado nos 

projetos vários desenvolvidos pela escola) até que os moradores notassem que o trabalho era 

sério e comprometido com a comunidade local. Atualmente a Escola Municipal Bataillard 

detém a média 5,3 no IDEB/2015 
80

, situando-se entre as melhores da rede municipal de 

ensino de Petrópolis.  

Do ponto de vista da estrutura física, o prédio da escola é composto por três andares, 

                                                 
80

 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2015). Acesso em 

16 de maio de 2017. 
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porém as rampas dão acesso somente ao primeiro e ao segundo pavimentos. O espaço físico 

é constituído por: 11 (onze) salas de aula, sendo 1 (uma) com estrutura acessível; 1 (uma) 

sala de recursos multifuncionais; 1 (um) laboratório de informática; 1 (uma) sala de leitura; 1 

(um) laboratório de ciências; 1 (uma) secretaria; 1 (uma) sala de direção; 1 (uma) sala de 

orientação pedagógica; 1 (uma) sala de professores; 6 (seis) banheiros, sendo 1 (um) 

adaptado para pessoas com deficiência física e que usam cadeira de rodas; 1 (um) depósito 

para materiais pedagógicos; 1 (um) depósito para arquivo permanente; 1 (um) depósito para 

livros; 1 (um depósito para materiais de limpeza) 1 (uma) cozinha; 1 (uma) despensa; 1 (um) 

refeitório; 1 (um) pátio coberto e 1 (um) auditório. A quadra de esportes se encontra a cerca 

de 20 (vinte) metros da escola, sendo de uso compartilhado e de livre acesso aos moradores 

da comunidade. 

A Escola Municipal Bataillard possui um corpo docente com estabilidade de tempo 

de serviço na unidade com uma média de permanência de oito anos. O horário de 

funcionamento dos turnos é o seguinte: 1º turno (matutino), das 7h às 12h20; 2º turno 

(vespertino), das 12h30 às 17h50, terceiro turno (noturno), das 18h30 às 22h.  

No ano de 2017 são os seguintes os Projetos elaborados para serem desenvolvidos 

na escola: 

1. Projeto Leitura em Ação: tem por objetivos despertar o gosto pela leitura; desenvolver e 

aprimorar a leitura silenciosa, oral e interpretativa; conhecer os diversos gêneros textuais; 

conhecer os autores; construir uma memória literária e gramatical que auxilie na produção 

textual. 

Público-alvo: Todas as turmas. 

2. Projeto Matemática Viva: tem por objetivo pensar na matemática que está presente em 

todos os lugares e na nossa vida diária, na matemática em que não há respostas prontas e que 

é possível encontrar caminhos diferentes para encontrar o resultado. 

Público-alvo: Todas as turmas. 

3. Projeto Prevenção e Combate ao Bullying na Escola: tem por objetivos divulgar a Lei 

13.185 para a comunidade escolar; promover a conscientização por meio de atividades e 

vivências que levem as pessoas a refletirem sobre o tema; colocar em prática ações 

preventivas na escola; estimular a valorização e o respeito à diversidade. 

Público-alvo: Equipe Gestora; Professores; Profissionais não docentes; Alunos; Pais e 

responsáveis. 

4. Projeto Conhecendo minha rua, meu bairro, minha cidade: tem como objetivos conhecer 

a rua e a comunidade onde está localizada a escola e onde reside a maioria dos alunos; 
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entender a diferença entre rua, bairro (quarteirão), distrito e cidade; conhecer a cidade de 

Petrópolis: aspectos históricos, geográficos, econômicos, culturais; transmitir informações 

corretas sobre a rua, o bairro e a cidade. 

Público-alvo: Todas as turmas. 

 A Escola Municipal Bataillard é objeto, desde o ano de 2013, de pesquisa 

desenvolvida pela Faculdade de Odontologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – 

UERJ em parceria com a Academisch Centrum Tandheelkund Amsterdam, da Holanda, cujo 

estudo intitulado “Efetividade do Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) e do 

Tratamento Ultra-Conservador (TUC) para cárie dentária em crianças”, propicia o tratamento, 

monitoramento e acompanhamento de todos os alunos que possuam dentes de leite, com o 

objetivo de prevenir e controlar a cárie dentária de forma minimamente invasiva. O 

procedimento conta com a presença de três estudantes de odontologia holandeses, cujo 

trabalho se desenvolve ao longo de seis meses, em revezamento com outros que chegam e 

visa monitorar a taxa de sobrevida dos dentes tratados por esse modelo. 

Abaixo, quadros quantitativos da escola. 

 

Tabela 2: Número de turmas e quantitativo de alunos da Escola Municipal Bataillard. 

Seriação Nº de Turmas Quantitativo de Alunos Alunos Incluídos 

Educação Infantil 04 66 02 

1º ao 5º ano 10 254 03 

6º ao 9º ano 07 192 06 

EJA 06 156 02 

TOTAL 23 668 13 

Fonte: dados coletados junto à Escola. 
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Gráfico 3: Total de alunos matriculados e alunos com deficiência incluídos na Escola 

Municipal Bataillard.  

 

De acordo com a tabela e o gráfico apresentados, cerca de 2% de alunos com 

deficiência(s) se encontram regularmente matriculados na Escola Municipal Bataillard. 

 

Tabela 3: Quantitativo de profissionais atuantes na Escola Municipal Bataillard. 

Funcionário/as – Função Quantitativo 

Professores/as 55 

Diretor/a 01 

Diretores/as adjuntos/as 03 

Orientadores/as Escolares 02 

Secretários/as 02 

Inspetores/as 05 

Merendeiros/as 04 

Auxiliares de Serviços Gerais 02 

TOTAL 74 

Fonte: dados coletados junto à Escola. 

668 

13 

Total de alunos

Alunos com deficiência
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4.3 Aspectos metodológicos: Teoria Crítica – fundamentação teórico-metodológica 

 

Este estudo apresenta com questão central a problematização sobre a organização da 

escola em perspectiva inclusiva, com foco nos direitos humanos, tendo o currículo como um 

de seus elementos estruturantes e potencial indutor de ações democráticas e humanizantes. 

As observações no cotidiano da Escola Municipal Bataillard, lócus deste estudo, as 

experiências docentes, as narrativas obtidas na entrevista semiestruturada e a análise 

documental como instrumento metodológico foram avaliadas sob a égide da Teoria Crítica da 

Sociedade. Conforme considerações de Horkheimer (1991, p. 50): 

  
Contudo, a função da teoria crítica torna-se clara se o teórico e a sua atividade 

específica são considerados em unidade dinâmica com a classe dominada, de tal 

modo que a exposição das contradições sociais não seja meramente uma expressão 

da situação histórica concreta, mas também um fator que estimula e que transforma. 

 

O autor esclarece que pelo viés crítico a teoria não se fecha em si mesma, como 

reflexo de simples contexto histórico, o que conduziria o indivíduo a circulo vicioso e à 

reprodução das condições administradas em que se encontra, mas avança em direção a 

análises e problematizações que possibilitem a superação de situações vigentes.  

Neste sentido, assumimos a Teoria Crítica como fundamentação teórico-metodológica 

desta pesquisa com apoio nos pensamentos de Adorno, Horkheimer e Marcuse. Assim, 

entendemos que a teoria constitui o próprio método de pesquisa, logo não se justifica 

qualificar a pesquisa como qualitativa ou quantitativa, pois significaria enclausurar o objeto 

de estudo, e o que se propõe é entender em que sentido o diálogo entre teoria e práxis 

oportuniza (re)significar olhares sobre a pesquisa em si.  

 Sobre este aspecto, Adorno (1995a, p. 203) esclarece: 

 
O que, desde então vale como problema da práxis, e hoje novamente se agrava na 

questão da relação entre teoria e práxis, coincide com a perda da experiência 

causada pela racionalidade do sempre igual. Onde a experiência é bloqueada ou 

simplesmente já não existe, a práxis é danificada e, por isso, ansiada, desfigurada, 

desesperadamente supervalorizada. Assim, o problema da práxis está entrelaçado 

com o do conhecimento. 

  

 Nessa perspectiva, a escolha metodológica de um estudo não se restringe a uma opção 

única dentre caminhos diversos para a avaliação do objeto, mas compreender que teoria e 

práxis se constituem de maneira conjunta, logo é necessário lançar luzes da teoria sobre a 

práxis e retornar a esta em processo de reflexão contínua, posto que conhecimento e práxis 

sejam indissociáveis. 
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 Ainda a esse respeito, Adorno afirma (1995a, p. 202): 

 
Até que ponto a questão relativa à teoria e práxis depende da relativa a sujeito e 

objeto, evidencia-se por uma simples reflexão histórica. Ao mesmo tempo em que a 

doutrina cartesiana das duas substâncias ratificava a dicotomia entre sujeito e objeto, 

a práxis era apresentada pela primeira vez, na poesia, como problemática, em virtude 

de sua tensão frente à reflexão. A razão pura prática, com todo realismo zeloso, é tão 

desprovida de objeto quanto o mundo é desqualificado para a manufatura e a 

indústria que o reduzem a material de elaboração e que, por sua vez, não pode 

legitimar-se senão no mercado. Enquanto a práxis promete guiar os homens para 

fora do fechamento em si, ela mesma tem sido, agora e sempre, fechada; é por isso 

que os práticos são inabordáveis, e a referência objetiva da práxis, a priori minada. 

Até se poderia perguntar se, até hoje, toda práxis, enquanto domínio da natureza, 

não tem sido, em sua indiferença frente ao objeto, práxis ilusória. Seu caráter 

ilusório transmite-se também a todas as ações que, sem solução de continuidade, 

tomam da práxis o velho e violento gesto. 

 

 A reflexão de Adorno questiona a perspectiva cartesiana de separação entre teoria e 

prática, como se existissem dicotomicamente, sem possibilidades de aproximação. Fruto de 

interpretação pautada no pensamento racional e que coloca em xeque o potencial subjetivo do 

indivíduo. Essa lógica contribui para obscurecer a análise do objeto, uma vez um olhar 

meramente racional sobre a realidade contraditória e complexa que envolve o objeto de 

estudo.  

 Na sociedade dual contemporânea, a separação teoria-práxis espelha o pensamento 

heterônomo aliciado pelas imposições do capital, do tecnicismo, e da indústria cultural. 

Portanto, ação válida em atenção ao cenário histórico reinante, pois: “Enquanto o pensamento 

se restringe à razão subjetiva, suscetível de aplicação prática, o outro, aquilo que lhe escapa, 

reconhece outra medida que não ela própria” (Adorno, 1995a, p. 204).  

 Isto é, Adorno reflete sobre a importância de não se dissociar teoria-práxis, reduzindo 

a primeira e despontencializando a segunda, uma vez não propiciar à pesquisa a aproximação 

minuciosa ao cenário factual da mesma, tampouco contribuir para (re)significar práticas. O 

que se percebe é a relevância de se avançar para além do cenário observado e, por meio de 

diálogo crítico entre sujeito e objeto apontar uma lente de aumento e desvelar condições 

sociais latentes. Desse modo, pensar a teoria e a práxis se faz de maneira amalgamada e 

indissociável. Assim, cumpre-nos considerar a intermediação sujeito-objeto não de modo 

deducionista, mas em meio às múltiplas relações que os constituem.  

Desse modo, considerando os objetivos e questões de estudo, adotamos como 

procedimentos metodológicos de coleta de dados:  
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 Análise documental: o Projeto Pedagógico foi ponto de análise, a fim de observações 

sobre a materialização de asserções ali contidas no cotidiano da escola e no 

atendimento às propostas curriculares apresentadas; 

 

 Observações: com apoio nesse direcionamento, ao iniciar esta pesquisa estabelecemos 

como dinâmica em campo visitas semanais de 1 (um) dia à Escola Municipal 

Bataillard ao longo dos meses de junho a novembro do ano de 2017. O contato inicial 

com o espaço propiciou-me, por cerca de quatro semanas, a aproximação ao lócus de 

estudo, com observações sobre o processo de estruturação do mesmo, tais como: a 

organização de professores, o movimento de alunos e seus responsáveis, as atribuições 

dos profissionais de apoio e a atuação da equipe gestora. Em um segundo momento, 

utilizamos como metodologia de trabalho a presença à escola ao longo do segundo 

semestre do ano de 2017, também com visitas semanais nos moldes acima descritos, 

em que se procurava permanecer ao longo do turno, observando-se a dinâmica do 

espaço, recreios, sala de professores, reuniões, festividades, dentre outros. Sendo uma 

escola com funcionamento em três turnos, intercalamos as visitas de modo a 

abrangermos seus diferentes momentos de funcionamento. 

 

 Questionários: com esses instrumentos de coleta, obtivemos dados gerais sobre a 

escola (anexos) e também sobre os sujeitos do estudo, como: 

 Professores: idade, sexo, tempo de magistério, tempo de atuação na escola, disciplina  

ministrada, carga horária no colégio, dentre outras; 

 Gestora: levantamento sobre o histórico da escola, considerando-se sua instalação 

naquele local, o espaço físico, o quantitativo de alunos, professores e profissionais de 

apoio, os projetos desenvolvidos, as percepções da comunidade sobre a escola, dentre 

outros. 

 

 Entrevistas: como estratégia de entrevista, utilizamos a de questões semiestruturadas 

(vide anexos), que apontam para a possibilidade de construção de diálogo franco e 

aberto bem como de fomentar nos entrevistados reflexões sobre sua prática, vivências 

e experiências para que, através de um contexto problematizador possam levantar 

questionamentos e alternativas que atendam às suas demandas e lhes apontem 

caminhos para transformações. A esse respeito, reportamo-nos a Adorno (1995, p. 



125 

 

197): “O sujeito, no seu pôr-se a si mesmo, é aparência ilusória e, ao mesmo tempo, 

algo sobremodo real do ponto de vista histórico. Ele contém o potencial da superação 

de sua própria dominação”, temos, pois, que o sujeito carrega em si o potencial para a 

superação da dominação pela produção do conhecimento com resistência e liberdade. 

Considerando as especificidades presentes nos desempenhos funcionais dos sujeitos 

envolvidos na organização da escola, foram necessários pequenos ajustes nas 

questões. Contudo, o roteiro de entrevista semiestruturada, em linhas gerais foi o 

mesmo para os diferentes participantes.   

 

Quanto à escolha dos participantes deste estudo, deu-se por indicação da direção, 

tendo por critério que se fizessem representar pela Educação Infantil, Ensino Fundamental I e 

II, EJA e sala de recursos, tivessem em sua(s) turma(s) aluno/a(s) com deficiência(s) e que 

fosse livre a adesão. Limitou-se o número a seis professores de turmas regulares e um(a) 

professor(a) com atuação na sala de recursos multifuncionais. A gestora da escola e a 

orientadora escolar também se encontram inseridas neste processo, perfazendo total de nove 

docentes. Cabe ressaltar que todos os sujeitos participantes desta pesquisa estão nomeados por 

pseudônimos para resguardar sua privacidade. 

Ao elaborar o questionário (roteiro) de entrevista com os professores inseridos na 

pesquisa busquei o estabelecimento de diálogo a partir de investigação do aspecto acadêmico 

e resgate do contexto de formação. Estabelecido o contato inicial, procedi a questionamentos 

com vistas à caracterização dos desafios ao desenvolvimento do currículo escolar em 

perspectiva humana e democrática, por meio de problematizações sobre: (1) a experiência de 

trabalho em uma escola inclusiva e a aproximação às políticas de currículo para a Educação 

Básica; (2) as (im)possibilidades (im)postas à materialidade do currículo, à formação de 

alunos e professores e ao Projeto Político Pedagógico como elemento estruturante de 

reflexões e ações; (3) a concepção da educação como fenômeno integrante das relações 

sociais, econômicas, políticas e culturais de uma determinada sociedade e suas possíveis 

influências sobre o currículo escolar; (4) a presença da Educação em Direitos Humanos nas 

políticas de currículo escolar, levando-se em consideração os aspectos sociais, históricos e 

pedagógicos instituídos do/no cenário da escola. 

Constatei que, ao longo das entrevistas enquanto questões eram propostas outras tantas 

se faziam naturalmente incorporadas ao contexto, em processo ora problematizador, ora de 

desabafo, observando-se a dialogicidade com a metodologia semiestruturada no desenrolar da 

ação. Quanto à caracterização dos participantes, observemos a tabela que segue: 
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 Tabela 4: Perfil dos profissionais participantes da pesquisa
81

 

Pseudônimo Idade Formação 
Área da 

atuação 
Pós-graduação 

Tempo de 

atuação no 

magistério 

Tempo 

de 

atuação 

na escola 

ELIANE 
51 

anos 

Graduação em 

Pedagogia 
Direção 

MBA 

Gestão 

Empreendedora 

34 anos 33 anos 

LÍLIAN 
40 

anos 

Licenciatura em 

Geografia 

 

Orientação 

Escolar 

Pós-graduação 

em Gestão e 

Orientação 

Mestrado 

em Educação 

17 anos 05 anos 

CRISTIANE 
38 

anos 

Graduação em 

Pedagogia 

 

Ensino 

Fundamental 

SRMs 

Curso de 

extensão em 

AEE 

17 anos 13 anos 

PAULA 
46 

anos 

Graduação em 

Pedagogia 

 

Ensino 

Fundamental 

Educação 

Infantil 

Pós-graduação 

em Educação 

Infantil 

24 anos 05 anos 

VANESSA 
36 

anos 
Normal Superior 

Ensino 

Fundamental 

1º ano 

 

______ 
15 anos 06 anos 

LAURA 
52 

anos 
Magistério 

Ensino 

Fundamental 

2º ano 

 

______ 31 anos 15 

CARLOS 
65 

anos 

Licenciatura em 

Química e 

Biologia 

Ensino 

Fundamental 

2º segmento 

e EJA 

Professor de 

Ciências 

Curso de 

extensão em 

Corrosão e 

Energia Solar 

40 anos 05 anos 

NILTON 
52 

anos 

Licenciatura 

em 

Português/ 

Literatura 

EJA 

Professor de 

Português 

Mestrado 

Master 

Curso de 

Especialização 

em Alemão 

26 anos 02 anos 

SUZANA 
45 

anos 

Licenciatura em 

Geografia 

Ensino 

Fundamental 

2º segmento 

 

Pós-graduação: 

Diversidade e 

gênero 

28 anos 13 anos 

  

 Conforme acima observado, há professores representantes da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental I e II e da EJA. Com idades cronológicas variando entre os 36 e os 65 

anos, aquele que apresenta o menor tempo na profissão, a exerce há quinze anos e o que há 

                                                 
81

 Os nomes foram alterados em respeito à identidade dos participantes. 
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mais tempo atua como professor o faz há quarenta anos. A diretora é quem mais tempo conta 

na escola, são trinta e quatro anos. Com menos tempo o professor de português, apenas dois 

anos. Dentre os nove entrevistados, duas professoras não possuem formação universitária, 

somente os cursos Normal (Magistério) e Normal Superior. Os demais possuem formação 

superior, sendo cinco em nível de Pós-graduação e dois com o Mestrado. As entrevistas foram 

previamente agendadas, deram-se durante os horários de trabalho dos envolvidos, sendo 

organizada a substituição do docente quando de seu afastamento de sala de aula. Os 

participantes mostraram-se receptivos e, possivelmente pelo enfoque metodológico, por vezes 

se estendiam nas colocações e buscavam outros assuntos, o que me exigia o retorno ao foco 

do tema tratado. 

 A entrevista com a diretora da escola ocorreu em dois momentos de acesso à sua sala, 

ocasião em que busquei investigar aspectos referentes à organização da escola, percepção do 

currículo e o trabalho dos professores, ao relacionamento interpessoal entre professores, 

profissionais de apoio da escola, estudantes com deficiência e demais alunos, dentre outros. 

Em relação à orientadora escolar em três diferentes momentos nos encontramos, ora em sua 

sala, ora na sala de professores. 

 

4.4 Narrativas dos professores da Escola Municipal Bataillard: experiências de um 

trajeto investigativo
82

 

 

Considerando o todo anteriormente exposto e ante as reflexões apresentadas, as 

observações no cotidiano da Escola Municipal Bataillard, lócus deste estudo, as experiências 

docentes e as narrativas obtidas na entrevista semiestruturada, ratificamos a escolha da Teoria 

Crítica da Sociedade como instrumento teórico-metodológico, com especial atenção aos 

pensamentos de Adorno e Horkheimer, ponderando-se os limites desta pesquisa. 

Também cabe destaque a autores como Costa, (2015, 2012, 2011) e Crochick (2011, 

2015), dentre outros que sustentaram de maneira crítico-reflexiva as considerações sobre 

currículo e suas dimensões e atuaram como interlocutores para o subsídio de 

problematizações sobre escola, inclusão, Direitos Humanos, sociedade, formação e docência, 

categorias essenciais de análise deste estudo.  

 

 

                                                 
82

 A totalidade das narrativas encontra-se registrada em apêndice.  
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4.4.1 A experiência de trabalho docente em uma escola inclusiva: desafios e perspectivas 

  

Ao nos voltarmos à categoria ‘experiência’ como mote impulsionador de percepções 

sobre como se deu a aproximação do professor com a educação inclusiva, buscamos 

vislumbrar caminhos para a análise da articulação entre as práticas docentes e o atendimento 

aos alunos com deficiência(s) e possíveis impactos das concepções dos docentes sobre o 

currículo no atendimento a esses alunos, um dos objetivos desta pesquisa. 

 Tema central para Adorno, pela experiência o indivíduo seria potencializado para 

desenvolver o domínio do pleno conhecimento e a capacidade para a reflexão, desse modo 

desatando-se das teias da pseudoformação promovida pela indústria cultural: “O defeito mais 

grave com que nos defrontamos atualmente consiste em que os homens não são mais aptos à 

experiência, mas interpõem entre si mesmos e aquilo a ser experimentado aquela camada 

estereotipada a que é preciso se opor” (Adorno, 1995, p. 48). 

Para o autor, os valores promovidos pela sociedade capitalista impõem aos indivíduos 

um mecanismo de construção de alienação, e, por meio da identificação com o coletivo 

perdem a individualidade e a capacidade de pensar e agir por sua conta própria. Daí a 

importância de se considerar a aptidão à experiência na escola como fonte de conhecimento e 

reflexões autônomas, essencial à percepção das contradições sociais que alimentam a 

moderna sociedade de classes. 

Quanto a essa questão, Costa (2015, p. 18) afirma: “Admitir a perspectiva formativa, 

por intermédio da experiência teórica e investigativa contribuirá na humanização dos 

professores e alunos, ao se contrapor à dominação e à inconsciência social, marcas da 

sociedade de classes”, isto é, formação para além do imediatismo do observado e que 

contribua para avanços reflexivos. Movimento constante. 

 Com foco nesse viés, propusemos aos entrevistados a questão: Gostaria que você 

falasse da sua experiência como professor(a)/orientadora/gestora de uma escola pública que 

agora é uma escola inclusiva. 

 Obtivemos as respostas: 

 

“Então... Eu acho é complicado você trabalhar sem uma formação, eu não tenho uma 

formação específica para isso, eu trabalho puramente com a questão que eu sei em 

relação à aula em si. É que eu gosto muito dessa questão emocional, então eu 

trabalho muito isso. Eu acho muito difícil o trabalho do professor porque você tem 

que olhar individualmente para cada criança e são turmas numerosas, principalmente 

na rede pública a gente tem esse grande número de alunos por turma, um espaço 

físico que não é tão grande, então você fazer esse olhar com uma demanda de 

conteúdos muitas vezes é um pouco complicado e você precisa estar ali focado no 
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seu trabalho então é um desafio, eu acredito que trabalhar nas escolas hoje em dia é 

um desafio”! (Profª Vanessa – 1º ano). 

 

“Olha a questão da inclusão na escola pública é uma coisa... É uma questão que tem 

que ser muito bem repensada e reorganizada. Eu acho que está faltando muito 

alguém que entenda desse assunto dentro da rede municipal e que saiba o que é 

necessário para que se atendam os alunos com necessidades especiais porque não 

tem tá! Esse é um ponto de questionamento que eu faço assim abertamente até aqui 

com o pessoal da escola conversando com os colegas. O que acontece é que a gente 

não recebe treinamento, a gente não recebe formação pra lidar com essas crianças 

tá?! Eu acho que a política de inclusão ela é do ponto de vista humano louvável 

precisa existir, agora do ponto de vista pedagógico e prático está faltando dar aos 

profissionais o instrumental, as ferramentas pra que eles possam trabalhar com esses 

alunos de inclusão. Isso não está existindo porque senão o que acontece fica tudo 

muito parecendo que é conversa ‘pra boi dormir’, que é ‘pra inglês ver’. (Profº 

Nilton – Português – EJA). 

 

“Bom é assim, a gente já trabalha com alunos com necessidades diferenciadas desde 

quando eu entrei na Prefeitura só que a gente não tinha essa classificação e nem a 

diferenciação do trabalho. Quando eu comecei a trabalhar eu já logo me identifiquei 

com essas crianças e logo já me tacaram (sic) nas antigas salas de classe especial. E, 

assim, quando eu estava na classe especial era muito mais fácil aprender porque 

tinha o olhar do professor só pra ele, aí vieram as leis todas de inclusão, eu achei... 

Não sei se é porque eu já estava acostumada em trabalhar em classe especial, mas eu 

achei que a inclusão excluiu muito porque ela deu ao aluno a chance de ficar na sala 

comum, mas não preparou o professor para ter um olhar diferenciado com esse 

aluno. Eu, por minha natureza, procuro atividades diferenciadas para esse aluno. 

Isso que eu acho, que a inclusão colocou o aluno na sala de aula, mas não prepara o 

professor pra isso”. (Profª Suzana – História – a Fundamental II e EJA). 

 

 O aspecto da formação foi abordado por quase todos os entrevistados. Em sua maioria, 

em perspectiva de lamento e até mesmo dificuldades na aproximação aos alunos com 

deficiência(s). As considerações dos professores demonstraram ora aceitação na perspectiva 

do acolhimento, ora reatividade com potencial discurso sobre a falta de formação. Mesmo 

aqueles que aparentaram acolher, deixaram em seus discursos marcas assentadas no 

preconceito instado pela cultura e assim definido por Crochick: “Assim no próprio processo 

civilizatório está presente uma contradição que, ao mesmo tempo em que em permite o 

progresso, indica a manutenção da ordem social. Os preconceitos serviriam para auxiliar a 

conservação desta ordem (...)”. 

Na fala da professora Vanessa, o ato de ‘não ter sido formada’ é elemento que produz 

e potencializa as dificuldades na abordagem aos alunos: “Eu acho complicado trabalhar sem 

uma formação específica para isso, eu trabalho puramente com a questão que eu sei em 

relação à aula em si”, afirma. Pensamento parecido é observado no relato do professor 

Nilton, até mesmo em certo tom de agressividade: “O que acontece é que a gente não recebe 

treinamento, a gente não recebe formação para lidar com essas crianças! Eu acho que a 

política de inclusão ela é do ponto de vista humano louvável precisa existir, agora do ponto 
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de vista pedagógico e prático está faltando dar aos profissionais o instrumental, as 

ferramentas para que eles possam trabalhar com esses alunos de inclusão. Isso não está 

existindo porque senão o que acontece fica tudo muito parecendo que é conversa ‘para boi 

dormir’, que é ‘para inglês ver’”.  

Semelhante enfoque foi dado pela professora Suzana, ao remeter-se às classes 

especiais como espaços de maior atenção e cuidados aos alunos com deficiência(s): “Não sei 

se é porque eu já estava acostumada em trabalhar em classe especial, mas eu achei que a 

inclusão excluiu muito, porque ela deu ao aluno a chance de ficar na sala comum, mas não 

preparou o professor para ter um olhar diferenciado com esse aluno, pra ter um trabalho 

diferenciado com esse aluno”. Aqui nos deparamos com a dupla negação do indivíduo: 

negado em sua diversidade humana e negado em seu potencial direito ao reconhecimento 

social. Neste quesito, Crochick analisa: “Quando falamos em classes especiais, estamos 

positivando a negação, ou seja, afirmando aquele que é negado para que seja mais uma vez 

negado” (1997, p. 14). Por muito tempo as classes e escolas especiais contribuíram para a 

manutenção de uma segregação histórica e para alimentar o preconceito e a estereotipia
83

 em 

relação aos alunos com deficiência(s), os lastros dessa política ainda se fazem presentes na 

concretude da escola.  

 Outra questão explicitada pelos relatos versa sobre as concepções do ‘como fazer’, ‘do 

não ter aprendido’, ‘do não estar preparado’ e revelam a face obstaculizadora do 

esclarecimento necessário à qualidade da ação. Trata-se de preocupações reais e que devem 

ser consideradas.  

Pelas perspectivas dos professores acima, o ato formativo enclausura-se em si mesmo, 

o que nos permite considerar a pouca autonomia dos professores em seu fazer diário e a 

inaptidão à correlação teoria-práxis em seu potencial de produção de conhecimento. Ao 

considerarem que não lhes cabe a busca ativa por respostas por meio de reflexões formativas, 

os professores assumem posicionamento passivo e esperam que outros lhes ditem o que fazer 

em total obstrução a um pensar livre e emancipado. O indivíduo se curva ao existente e, na 

incapacidade de o pensamento se impor, se encontra à espreita o potencial do enquadramento 

e passividade, condição heterônoma que, segundo Adorno: “(...) não são assumidas pela razão 

própria do indivíduo” (1995, p. 124). Daí considerarem a possibilidade de retorno às classes 
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especiais e de a perspectiva de uma escola inclusiva ser minimizada pela ideia de simples 

acolhimento.  

 Entretanto, foi-nos possível vislumbrar mudanças, principalmente no tocante à 

observação sensível que possibilita ao indivíduo o desenvolvimento da empatia e a superação 

do medo. Vejamos os relatos: 

 

 “Há vinte quatro anos, quando entrei na rede municipal, a primeira turma que eu 

peguei tinha um aluno especial, só que na época que eu entrei não tinha essa 

perspectiva da inclusão. Ele simplesmente estava lá. O aluno caiu lá de paraquedas. 

Não tinha essa visão toda da inclusão e realmente eu senti muita dificuldade, não 

tinha o olhar, eu trabalhava com o que eu podia com o que eu sabia sem muita 

experiência. Então, assim, eu trabalhava com o que eu tinha com o que eu achava 

que era melhor. Eu fazia um trabalho na turma e respeitava as dificuldades de cada 

criança. Sim... Às vezes aquilo me estressava, eu não tinha muito ‘feeling’ para lidar 

com aquela situação quando eu comecei. Passaram-se os anos, muito tempo e agora 

passei a ter essa noção da inclusão. Assim se eu te falar. Estar preparada a gente 

nunca está preparada; é questão de literatura, você lê, mas cada um é muito 

particular. Eu fico observando e vou ajustando aquilo que cada um pode fazer”. 

(Profª Paula – Educação Infantil) 

 
Me adaptar. E conversei muito com a Sheila

84
 na época ela era orientadora conversei 

muito e cheguei a ter assim crise de choro em casa, porque o que que eu vou fazer? 

Eu não sei. Eu não sei lidar com isso! E aí foi aos poucos, eu fui aos poucos. No 

início eu me senti até meio, assim, eu tinha uma barreira com relação ao chegar 

muito próximo entendeu?  Depois não e depois eu fui aos poucos, realmente fui 

aprendendo, até aprendendo com eles o contato que eles têm. Eu nunca fiz cursos 

para isso assim eu nunca tive essa aptidão e hoje em dia a gente já tem um 

relacionamento de se tocar ele sabe que eu sou a professora. Sabe, assim, eu vou 

dizer que a minha adaptação já está feita, eles se adaptaram a mim eu me adaptei a 

eles. (Profª Laura – 2º ano). 

 

Nos posicionamentos das professoras Paula e Laura, observamos como sua postura 

pedagógica se refinou ao longo do tempo, pois ao se abrirem ao contato com os alunos 

deficientes foram instigadas a trilhar caminhos e buscar possibilidades, conforme afirmado 

pela professora Paula: “Passaram-se os anos, muito tempo e agora passei a ter essa noção da 

inclusão. Assim se eu te falar. Estar preparada a gente nunca está preparada, é questão de 

literatura, você lê, mas cada um é muito particular. Eu fico observando e vou ajustando 

aquilo que cada um pode fazer”. O ato de servir-se de seu próprio entendimento pressupõe a 

abertura de possibilidades para a constituição de consciências autônomas, perspectiva 

essencial à educação emancipatória. Ilustra-se a questão com a narrativa da professora Laura, 

que, embora a princípio resistente e com conflitos emocionais foi capaz de transpor os 

obstáculos: “Eu não sei. Eu não sei lidar com isso! E aí foi aos poucos, eu fui aos poucos. No 
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início eu me senti até meio, assim, eu tinha uma barreira com relação ao chegar muito 

próximo entendeu? Depois não e eu fui aos poucos, realmente fui aprendendo, até 

aprendendo com eles o contato que eles têm. Eu nunca fiz cursos para isso assim eu nunca 

tive essa aptidão e hoje em dia a gente já tem um relacionamento de se tocar ele sabe que eu 

sou a professora. Sabe, assim, eu vou dizer que a minha adaptação já tá feita, eles se 

adaptaram a mim eu me adaptei a eles”. Como ressaltado por Adorno (1995), à educação 

também cabe o ato adaptativo, essencial para que os homens se orientem no mundo, porém 

não basta apenas adaptar-se, mas avançar de modo a que as situações observadas se tornem 

fonte de reflexões para possível superação e alcance de agir autônomo, emancipado. 

 No texto ‘Educação – Para Quê’, Becker, em diálogo com Adorno (1995, p. 144) 

aprofunda a questão acima colocada, e que em si carrega uma ambiguidade, ao avaliar: “(...) a 

aptidão para se orientar no mundo é impensável sem adaptações. Mas ao mesmo tempo 

impõe-se equipar o indivíduo de um modo tal que mantenha suas qualidades pessoais. A 

adaptação não deve conduzir à perda da individualidade em um conformismo uniformizador”. 

Nesse sentido, observamos nas narrativas das professoras haver, ainda, uma espécie de lacuna 

entre o ato adaptativo e a superação deste pela ação reflexiva e problematizadora. 

 Em sua narrativa, a professora da sala de recursos apontou algumas diferentes 

questões: 

 
“Quando nós iniciamos a sala de recursos eu estava muito temerosa, porque eu 

assim já tinha uma ideia que seria algo grandioso e diferente, mas eu só me deparei 

com o grandioso e diferente quando eu estava lá atuando e o que eu olho e vejo é 

que nós vencemos muitas barreiras para chegar até esse pouco que a gente consegue 

em dia, porque a inclusão não é vista ainda da forma que a gente precisaria, ainda 

não é feita da forma que a gente precisaria. Então a gente vai quebrando hoje muitos 

paradigmas de que a gente não tá falando de depósito e sim de acolhimento, 

estrutura que se precisa dar pra esse aluno, o incentivo dentro e da escola não uma 

prisão. Tem alunos que chegam aqui sem nunca terem saído de casa, convivido em 

outro ambiente social. Também acho que nós, professores de sala de recursos, 

precisamos tomar cuidado com a frustração que ela pode nos causar porque parece 

que você está remando contra uma maré e que você não chega a lugar nenhum, ao 

contrário você tem o resultado daquilo que você vai colocando em prática, mas é 

demorado não é nada que vem dentro de um mês ou dois. (Profª Cristiane – 

SRMFs). 

 

A professora reconheceu as transformações pelas quais a escola vem passando com a 

inclusão. E reitera “(...) que nós vencemos muitas barreiras para chegar até esse pouco que a 

gente consegue hoje em dia, porque a inclusão não é vista ainda da forma que a gente 

precisaria, ainda não é feita da forma que a gente precisaria. Então a gente vai quebrando 

hoje muitos paradigmas de que a gente não está falando de depósito e sim de acolhimento, 

estrutura que se precisa dar para esse aluno, o incentivo dentro e da escola não uma prisão. 
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As considerações da professora constatam o quanto as políticas públicas para a 

educação brasileira dos últimos anos foram favoráveis a uma escola inclusiva. Embora os 

inúmeros obstáculos, inerentes às condições sociais históricas, houve significativos avanços. 

Vale salientar que, no estágio civilizatório em que nos encontramos, os limites estão postos, 

logo ultrapassá-los ainda requer mudanças sociais estruturais muito mais profundas, pois 

convivemos com as margens de possibilidades que nos são permitidas. 

 Outro dado relevante em sua narrativa é o que diz respeito à ‘frustração’ do professor 

com a demora nas respostas dos alunos ditos incluídos: "Também acho que nós, professores 

de sala de recursos, precisamos tomar cuidado com a frustração que ela pode nos causar 

porque parece que você está remando contra uma maré e que você não chega a lugar 

nenhum, ao contrário você tem o resultado daquilo que você vai colocando em prática, mas é 

demorado não é nada que vem dentro de um mês ou dois”. 

Aí constatamos uma marca indelével da atualidade: o indivíduo aprisionado ao tempo. 

Assim como um processo de produção é cronometrado para o adequado servir, as pessoas 

percebem-se pressionadas pelas rápidas respostas aos investimentos feitos nas funções que 

lhes são outorgadas, é a coisificação do fazer. Nessa medida, a angústia da professora por não 

se perceber capaz de se contrapor às exigências da realidade opressiva das condições 

materiais objetivas a que se encontra exposta. Restringe-se o contato humano a uma vivência 

imediata, obstrui-se o potencial de, pela aproximação e experiência, a formação do livre 

pensar. 

 Quanto às considerações da gestora: 

 
“Eu posso te dizer que desde que eu cheguei aqui a escola tinha que ser inclusiva de 

um jeito ou de outro. Cheguei com o início da escola. Quando a escola abriu, nós 

que recebemos os alunos, e grande parte deles já tinha passado por outras unidades e 

tinham sido recusados na escola ou tinham sido expulsos literalmente, ou seja, no 

período que ainda se expulsavam alunos ou porque tinham tido experiências de 

fracasso escolar e poucos alunos eram aqueles que estavam entrando na escola pela 

primeira vez. Mas também vindos de um meio social violento e complicado. Então, 

desde esse início não era uma escola comum. Acho que ser diretor de uma escola 

que acabou se tornando inclusiva para mim é isso, não foi algo tão diferente assim 

foi algo que fez parte do contexto para fazer com que eu também avançasse e 

progredisse”. (Profª Eliane – Gestora) 

 

 Em seu relato, a gestora afirmou que a escola teve que se constituir inclusiva por uma 

questão de sobrevivência naquele espaço social: “Cheguei com o início da escola. Quando a 

escola abriu, nós que recebemos os alunos, e grande parte deles já tinha passado por outras 

unidades e tinham sido recusados na escola ou tinham sido expulsos literalmente, ou seja, no 

período que ainda se expulsavam alunos ou porque tinham tido experiências de fracasso 
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escolar e poucos alunos eram aqueles que estavam entrando na escola pela primeira vez. 

Mas também vindos de um meio social violento e complicado. Então, desde esse início não 

era uma escola comum”. A gestão escolar tem um papel central no processo de inclusão, no 

sentido do promover acessibilidade e apoio a estudantes e professores. A narrativa em foco é 

reveladora de concepção inclusiva e aberta à diversidade dos alunos. O fato de a escola se 

encontrar em espaço social de baixa renda contribuiu para que em seu nascedouro, fossem 

ajustados os objetivos de uma escola democrática e aquilo que poderia ser percebido como 

obstáculo tornou-se superado. Nesse aspecto a liderança ativa, contrapondo-se ao medo do 

desconhecido e/ou daquilo que a sociedade impunha como fora do aceitável, apresentou-se 

como potencial para a transformação da realidade existente. Pois: “(...) a educação precisa 

levar a sério o que já de muito é de conhecimento da filosofia: que o medo não deve ser 

reprimido.” (Adorno, 1995, p. 129) 

A análise da categoria em questão possibilitou-nos perceber que as limitações 

impostas à formação de professores em seu trabalho com o currículo, são aquelas intrínsecas à 

lógica produtivista que permeia o espaço escolar, obstaculizando o livre pensar e o 

desenvolvimento da autonomia docente em viés teoria-práxis. No entanto, também nos foi 

possível a constatação de haver movimento favorável à aproximação ao currículo em viés 

crítico, questionando-se a introjeção de práticas e valores que reiteram a lógica da formação 

heterônoma vigente.  

 

4.4.2 Currículo: saberes docentes 

 

Na expectativa de refletirmos sobre as concepções de currículo e suas contribuições à 

prática docente, valendo-nos do entendimento de ser o pensar uma forma de agir e de que 

teoria e práxis não se separam na produção do conhecimento, conforme afirmado por Adorno 

(1995a) dirigimos as questões: (1) O que você sabe sobre currículo? (2) Fale-me sobre o que 

você conhece das políticas de currículo na educação brasileira. 

Quanto à primeira questão, obtivemos as respostas: 

 

1. “Como assim? Currículo existem vários: currículo escolar, currículo 

educacional... O currículo escolar ele tem que ser capaz de organizar o 

conhecimento a ser transmitido para os alunos de maneira adequada, de acordo com 

a faixa etária dentro das especificidades de cada série e dentro de uma padronização 

que é a padronização que existe nas matérias a serem transmitidas para os alunos e 

que estão estabelecidas aí já há algum tempo na organização anterior. Então, o 

currículo tem que ter esses aspectos básicos mínimos, muito a grosso modo falando, 

né?! (Profº Nilton – Português – EJA) 
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1. “Currículo pedagógico... Bom, eu falar do currículo nacional que eu acho que é 

um senso comum que em todas as unidades brasileiras tenham um currículo básico, 

aquilo que tem que ser aprendido por todas as matérias em todos os lugares do 

Brasil é esse currículo seco, básico, ele vem para os municípios que se adaptam à 

sua realidade e a gente tem que adaptar esse currículo à nossa realidade escolar.  

(Profª Suzana –  História – Fundamental II e EJA) 

 

1. “Sim, bom ... Currículo para mim são o que nós temos de base, que nós queremos 

dar para aquele aluno durante todo o ano letivo, o currículo desejado que seja em 

forma de conteúdos ou de objetivos.”.(Profª Cristiane – SRMFs).  

 

 Os relatos foram indicadores de uma concepção conteudista de currículo, ou seja, “O 

currículo escolar ele tem que ser capaz de organizar o conhecimento a ser transmitido para 

os alunos de maneira adequada, de acordo com a faixa etária dentro das especificidades de 

cada série e dentro de uma padronização que é a padronização que existe nas matérias a 

serem transmitidas para os alunos e que estão estabelecidas aí já há algum tempo na 

organização anterior”, assim resumiu o professor Nilton.  

 Nessa perspectiva, acentua-se o papel regulador do currículo em potencial eficientista 

da educação e da sociedade como um todo. Desse modo, legitima-se o que se considera como 

uma cultura específica da educação escolar, conforme percebido por Sacristán (2013, p. 20): 

“A cultura inserida no currículo é uma construção cultural especial, “curricularizada”, pois é 

selecionada, ordenada, empacotada, lecionada e comprovada de acordo com moldes sui 

generis” 
85

  

 A apresentação do currículo limitada à transmissão de conteúdos formais tem sido o 

mote da difusão de conhecimentos na escola, isto é, da dita ‘cultura escolar’. Porém, entre a 

oferta do conhecimento institucionalizado e sua recepção pelos estudantes há agentes culturais 

mediadores e o papel do professor é de forte relevância neste contexto. Logo, o currículo é 

relação social de formação de identidades, conceitos e valores. 

 Se na atualidade o projeto social que se faz apresenta-se de maneira hegemônica com 

base no capital econômico, a educação torna-se instrumental para o alcance de metas que 

contribuam para o sucesso desse projeto. Assim, se os elementos mediadores do currículo – 

professores, livros e materiais didáticos, dentre outros – se encontrarem submetidos a essa 

mesma lógica, fecha-se o círculo e em moto contínuo faz-se a reprodução da sociedade 

vigente. 

 Logo, a aceitação do currículo como apresentada pelos professores acima, com base 

no ‘senso comum’, citado pela professora Suzana, ou como o “(...) que nós queremos dar 
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para aquele aluno durante todo o ano letivo, o currículo desejado, que seja em forma de 

conteúdos ou de objetivos”, apontado pela professora Cristiane, somos levados a refletir sobre 

a fragilidade da escola no desenvolvimento do potencial crítico dos indivíduos. 

 Desse modo, ao considerarmos a distribuição do currículo na escola, é preciso atenção 

à formação dos indivíduos (professores) mediadores desse processo. Segundo Adorno, a 

formação cultural moderna foi historicamente ofuscada e despotencializada pela indústria 

cultural e todas as relações sociais, políticas e econômicas advindas dela, assim “(...) a 

pseudoformação passou a ser a forma dominante da sociedade atual” (2005, p. 2). Fato é que 

como indivíduos desse tempo, estamos inseridos nesse modelo, a formação atual é exemplo 

de pseudoformação, o que nos permite perceber os limites da aproximação dos professores à 

compreensão do alargamento do currículo para além do aspecto conteudistas.  

 Quanto à segunda questão proposta, relativa ao conhecimento sobre as políticas para a 

educação brasileira, obtivemos as respostas: 

 
2. “Bom, a gente estudou os Planos Nacionais Curriculares na faculdade, a gente 

teve esse momento de leitura. Agora, falar assim em relação a aprofundamento em 

relação a isso eu realmente posso falar que não me aprofundei nem estudei. O que eu 

vejo mais do currículo da Educação Infantil é a questão do brincar, da socialização e 

isso eu busco trabalhar”. (Profª Paula – Educação Infantil) 

 

2. “É... Especificadamente eu não conheço muito. Quando o pessoal veio trazendo 

muita informação para a gente... A diretora, principalmente, costuma buscar essas 

informações e sempre está passando para gente, para que a gente fique atualizado e 

sabendo dessas mudanças. Agora a gente teve essas mudanças do MEC. Vieram 

agora com outras diretrizes com encaminhamento completamente diferente.” (Profª 

Vanessa – 1º ano) 

 

2. O que eu percebo é um currículo que respeita muito a questão da proposta 

curricular que vem do município, nós nos debruçamos sobre ela. Nós estudamos e 

alinhamos com o nosso currículo aqui dentro da escola. Mas a gente sabe que aqui 

dentro da escola não é só o currículo que o município destaca, é um currículo 

também que eu acho que acaba aparecendo a partir das nossas demandas, das nossas 

investigações”. (Profª Cristiane – SRMFs) 

 

2. “É isso aí, é passado para a gente. O currículo, por exemplo, o currículo do 

primeiro e do segundo ano que vem do MEC, nós recebemos então a gente tem que 

adaptar à nossa realidade. O que a gente até está fazendo. Esse ano a gente já 

começou a trabalhar nisso, que são com os descritores e tal. A gente vai se 

adaptando, aí adapta o que que a gente pode pegar dali, o que que a gente ainda não 

deu, o que que a gente pode melhorar. A gente está sempre. E todo ano vem 

novidade e a gente tenta se adaptar.” (Profª Laura – 2º ano). 

 

2. “Os PCNs? Os Parâmetros Curriculares? A LDBEN, as leis que regem o que para 

fazer esse currículo? Então, o que a gente conhece, o que eu conheço foi o que a 

gente estudou na Faculdade, a LDBEN os PCNs, que a gente trabalhou muito aqui 

na rede durante um tempo. (Profª Suzana – Ensino Fundamental II e EJA). 

 

2. “Está muito na nossa cabeça agora o que ocorre na Base Nacional Comum 

Curricular. Estão chegando notícias, acontecendo as Conferências e eu até estava 

vendo um vídeo e será a o tema da reunião da próxima quarta-feira com os 
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professores, sobre a mudança da Base Curricular Nacional. Tenho acompanhado as 

conferências que estão acontecendo para se chegar a uma legislação própria que será 

divulgada até o final desse ano e pelo que eu já vi, pelo que a gente já conseguiu ler 

e acompanhar nessa Base Nacional Curricular uma parte eu gostei bastante porque 

está inserindo as competências sócio emocionais que tanto se fala e pouco é 

realizado, pouco apresentado ou as pessoas não sabem como fazer. (Profª Eliane – 

Gestora) 

 

 Os relatos apresentados são indicativos de pouca aproximação dos professores às 

políticas para o currículo na educação brasileira. Os entrevistados remeteram-se às 

nomenclaturas – PCNs, LDBEN, BASE – porém sem aprofundamentos, ou, até mesmo como 

algo distante no tempo: “Bom, a gente estudou os Planos Nacionais Curriculares na 

faculdade, a gente teve esse momento de leitura”, relatou a professora Paula, ou “Os PCNs? 

Os Parâmetros Curriculares? A LDBEN, as leis que regem o que para fazer esse currículo? 

Então, o que a gente conhece, o que eu conheço foi o que a gente estudou na Faculdade (...)”, 

reitera a professora Suzana.  

 Sob outro ângulo, a professora Laura tomou o assunto como ultrapassado, 

possivelmente por considerar a cisão entre as políticas e o fazer docente: “É isso aí, é passado 

para gente. O currículo, por exemplo, o currículo do primeiro e do segundo ano que vem do 

MEC, nós recebemos então a gente tem que adaptar à nossa realidade”. Ao tratar da questão, 

a professora Cristiane revelou que, embora a subserviência à proposta curricular ditada pela 

rede municipal de ensino há algo a mais a ser considerado: “Mas a gente sabe que aqui 

dentro da escola não é só o currículo que o município destaca, é um currículo também que eu 

acho que acaba aparecendo a partir das nossas demandas, das nossas investigações”. Ao 

afirmar ‘nossas investigações’ há um avanço nas possibilidades de reflexão sobre as propostas 

encaminhadas, porém não garantidoras de aprofundamentos, posto que: “A gente vai se 

adaptando, aí adapta o que a gente pode pegar dali, o que a gente ainda não deu, o que a 

gente pode melhorar. A gente tá sempre... E todo ano vem novidade e a gente tenta se 

adaptar”, afirma a professora Laura. Logo, o ‘aspecto investigativo’ novamente se esvazia na 

ordenação de conteúdos.  

 Reiteramos que as políticas para o currículo não são neutras e em si carregam 

propostas sociais estruturantes, potencial ideológico, seleção de saberes, dentre outros, 

orientadores de objetivos e metas a serem alcançadas e metodologias a serem implementadas. 

Nesta perspectiva fica a interrogação sobre o porquê do distanciamento do professor daquilo 

que é o seu material de trabalho. 

 Em análise às respostas apresentadas, apoiamo-nos em Apple: “Estamos 

desacostumados a ver a atividade educacional de um ponto de vista ético, político e 
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econômico, para não dizer crítico, haja vista a natureza verdadeiramente difícil (e o consumo 

de tempo e o desgaste emocional necessários) de ser um educador decente”. (1982, p. 25). 

 Logo, o modo como a escola tem se organizado em atendimento às políticas de 

currículo reforça mecanismos de dominação e adaptação. A neutralidade e o desconhecimento 

revelados pelos entrevistados são inerentes à pseudoformação, própria à lógica instrumental, 

cuja orientação encaminha para “A divisão do trabalho, em que culmina o processo social da 

dominação, serve à autoconservação de todo dominado”, postulam Adorno & Horkheimer 

(1985, p. 30). Sob esse ponto de vista podemos caracterizar que ao trabalho do professor cabe 

a aceitação das propostas curriculares concebidas pela instância responsável, que, por sua vez 

obedeceu à outra instância. Assim, em cada etapa, transferem-se as responsabilidades sobre o 

objeto, descompromissando o indivíduo de acontecimentos anteriores ou futuros. É o ciclo 

produtivista em movimento.  

E esse processo foi afirmado pelas palavras da professora Vanessa “A diretora, 

principalmente, costuma buscar essas informações e sempre está passando para gente, para 

que a gente fique atualizada e sabendo dessas mudanças. Agora, a gente teve essas mudanças 

do MEC. Vieram agora com outras diretrizes com encaminhamento completamente 

diferente”. A competência de domínio sobre o assunto aparenta ser da diretora, cabe aos 

professores (nessa perspectiva) a aceitação e a transmissão do currículo ofertado. Podemos 

observar que essa mesma concepção se encontra na narrativa da gestora: “Está muito na 

nossa cabeça agora o que ocorre na Base Nacional Comum Curricular. Estão chegando 

notícias, acontecendo as Conferências e eu até estava vendo um vídeo e será a o tema da 

reunião da próxima quarta-feira com os professores, sobre a mudança da Base Curricular 

Nacional. Tenho acompanhado as conferências que estão acontecendo para se chegar a uma 

legislação própria.”. Percebe-se que a expectativa lançada é acolhida pela gestora, 

responsável por organizar reuniões para falar sobre a BNCC. Sabemos da validade de 

reuniões e encontros entre professores, desde que não se configurem como momentos 

informativos, somente, mas que instiguem aprofundamentos e problematizações sobre o 

assunto. 

 A categoria em análise evidenciou barreiras à prática pedagógica autônoma e crítica 

pelo trabalho com o currículo estabelecido. Os elementos estruturantes aos quais o currículo 

se encontra atrelado interferem no trabalho docente na medida em que não contribuem para 

avanços no que diz respeito à função do ensino e seu compromisso social na formação 

democrática justa e humana.  
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4.4.3 Projeto Pedagógico e Currículo: entornos e contornos 

 

 Outra questão que nos dá elementos para refletir sobre a organização da escola e do 

em perspectiva inclusiva é a legitimação do Projeto Pedagógico e a maneira como o currículo 

se encontra nele identificado. Vale ressaltar que aqui consideramos projeto como movimento 

integrado, e nos ancoramos nos estudos de Gandim (1899, p.17) de que “(...) haja três 

momentos bem distintos e muito bem integrados: a indicação de um horizonte; de um 

referencial que sirva de guia; um diagnóstico que julgue a prática à luz deste referencial; e 

uma proposta de práticas concretas decorrentes, para um tempo determinado.” Assim, 

consideramos que o Projeto Pedagógico ancora ideias que se transformam em ação, em uma 

contínua retroalimentação. Como parte inerente a este processo, o currículo se materializa e 

toma forma de modo a atender o potencial do horizonte proposto. 

No que tange ao Projeto Pedagógico da escola em foco, consideramos a afirmativa de 

Gadotti (2001, p. 16) que: “Não se constrói um projeto sem uma direção política, um norte. 

Por isso todo projeto pedagógico da escola é também político”. Logo, optamos por tratar o 

Projeto de “pedagógico”, assumindo a redundância ensejada pelo termo “político”.  

Em análise documental tivemos acesso ao Projeto Pedagógico da escola lócus desse 

estudo. Cabe destaque de que a Escola Municipal Bataillard privilegia a perspectiva 

Humanista da educação e compreende a escola como espaço de formação de cidadãos críticos 

e participativos, privilegiando a Pedagogia de Projetos
86

. 

A menção aos alunos com deficiência(s) é feita no capítulo referente à Gestão 

Pedagógica, afirmando-se que para eles são feitas orientações a professores sobre ‘adaptação 

curricular’ e de ‘planejamento sobre atividades específicas’. Anexado ao Projeto, encontram-

se os Fundamentos de Excelência da Escola; as Metas (Subdivididas em competências 

cognitivas e competências emocionais) e a Proposta de Acompanhamento e Avaliação do 

Processo. Não há menção ao currículo, apenas uma listagem de metas de aprendizagem em 

matemática e linguagem do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A sala de recursos 

multifuncionais não é citada.  

 Na expectativa de aprofundarmos o olhar sobre a relação entre Projeto Pedagógico e 

currículo, dirigimos os questionamentos: (1) sobre o Projeto Pedagógico da escola, ele 

contempla o currículo? Comente sobre isso. (2) como é que é organizado o currículo aqui na 

escola? 

                                                 
86

 Pedagogia de Projetos - metodologia de trabalho educacional que tem por objetivo organizar a construção dos 

conhecimentos em torno de metas previamente definidas, de forma coletiva, entre alunos e professores. 
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 Em relação à questão (1), destacamos as narrativas:  

 

1. “O PPP como sempre, vamos dizer assim, deve ser aperfeiçoado. Nós 

trabalhamos aqui com o PPP, chegamos a debater esse PPP por diversas vezes, mas 

tem sempre que ser adequado porque eu acho que o próprio progresso está fazendo a 

gente fazer essa transformação no PPP, continuamente. (Profº Carlos – Ciências – 

Fundamental II e EJA). 

 

1. “Olha só, vou te falar a verdade... O Projeto Político Pedagógico a gente faz junto 

e conversa sim, mas eu não li o PPP ainda na íntegra. Inclusive eu estou com a 

estagiária e ela precisou como trabalho da Faculdade, aí eu peguei e comecei a dar 

uma lida no PPP. Assim, eu não posso falar se contempla. Eu acredito que esteja lá, 

mas eu realmente falar que eu conheci o Projeto Político Pedagógico da escola na 

íntegra, não”. (Profª Paula – Educação Infantil)  

 

1. “Olha, sim, contempla. E como é que eu vou te dizer, a gente aqui trabalha muito 

com projetos, então na realidade o que acontece é o que a gente tem que dar, a gente 

acaba ficando assim com pouco tempo por conta desses projetos. A gente tenta 

adaptar o projeto no currículo ou vice-versa, mas assim a gente acaba ficando com o 

tempo meio que apertado porque o que acontece nas turmas que a gente recebe hoje 

a gente tem que fazer um trabalho com eles assim de muita fixação porque as 

crianças de hoje.” (Professora Laura 2º ano) 

 

1. “Contempla. Todos os projetos pedagógicos da escola geralmente estão 

relacionados ao que a gente está trabalhando em sala de aula ou até mesmo as coisas 

que, por exemplo, ‘O ano da luz’, quando foi o ‘Ano da luz’ a gente trabalhou a 

questão da energia elétrica, então foi um projeto voltado para isso. Esse ano a gente 

trabalhou o projeto. No caso eu trabalhei o Projeto Século XX com coisas 

relacionadas ao meu currículo dentro do projeto da escola”. (Profª Suzana – História 

– Fundamental II e EJA)  

 

1. “Sim. Para mim sim, a partir do momento que no Projeto me diz que eu preciso 

trabalhar com um aluno de forma a desenvolver competências e habilidades, por 

exemplo. E assim para mim esse é o pontapé inicial e eu encontro tanto no Projeto 

da escola, quanto eu encontro no currículo então, assim, para mim é algo que um 

não tem como estar sendo feito separado do outro, sendo aplicados em separado, 

precisa de uma junção embora. Eu até acho que nós visitamos pouco nosso Projeto 

Político Pedagógico”. (Profª Cristiane – SRMFs). 

 

1. “Olha teoricamente o PPP tem que contemplar o currículo eu não conheço o PPP 

da escola. A gente ainda não parou, a gente confia muito no que é feito. Essa é uma 

questão da gestão escolar. Claro, que com a comunidade. O PPP tem que ser 

desenvolvido pela comunidade escolar”. (Profº Nilton – Português – EJA). 

 

Pelas respostas, somos instigados a considerar que, mesmo que tenha havido 

discussões sobre o Projeto Pedagógico, em perspectiva democrática, houve certo 

‘distanciamento’ dos professores a partir de sua construção, razão que justifica a pouca 

clareza nas respostas sobre a articulação com o currículo e entre o que e para que fizeram as 

reflexões que resultaram no texto do Projeto, fato que podemos confirmar pelas narrativas dos 

professores Carlos e Paula, respectivamente: “O PPP como sempre, vamos dizer assim, deve 

ser aperfeiçoado. Nós trabalhamos aqui com o PPP, chegamos a debater esse PPP por 

diversas vezes, mas tem sempre que ser adequado (...)” e “Olha só, vou te falar a verdade... 
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O Projeto Político Pedagógico a gente faz junto e conversa sim, mas eu não li o PPP ainda 

na íntegra”. 

Embora alguns professores afirmassem o reconhecimento de que o Projeto Pedagógico 

contemplaria o currículo, a relação que estabelecida entre os dois é mediada pelos projetos 

vários com os quais trabalham ao longo do ano. A resposta da professora Laura apontou: 

“Olha... Sim, contempla. E como é que eu vou te dizer, a gente aqui trabalha muito com 

projetos, então na realidade o que acontece é o que a gente tem que dar, a gente acaba 

ficando assim com pouco tempo por conta desses projetos” e ecos se fizeram nas colocações 

da professora Suzana: “Contempla. Todos os projetos pedagógicos da escola geralmente 

estão relacionados ao que a gente está trabalhando em sala de aula ou até mesmo as coisas 

que, por exemplo, ‘O ano da luz’, quando foi o ‘Ano da luz’ a gente trabalhou a questão da 

energia elétrica, então foi um projeto voltado para isso”. Também temos o posicionamento 

da professora Cristiane, que concebeu o Projeto Pedagógico contemplando o currículo pela 

similaridade na linguagem de ambos: “Sim. Para mim sim, a partir do momento que no 

Projeto me diz que eu preciso trabalhar com um aluno de forma a desenvolver competências 

e habilidades, por exemplo. E assim para mim esse é o pontapé inicial e eu encontro tanto no 

Projeto da escola, quanto eu encontro no currículo, então.” 

O Projeto Pedagógico democraticamente concebido orienta e norteia a escola como 

um todo: suas dimensões estruturais física, administrativas e pedagógicas. O currículo, um 

dos componentes dessa estrutura, responderá aos encaminhamentos por ela concebidos. Logo, 

percebemos que, por ser a Pedagogia de Projetos o marco regulador das ações pedagógicas na 

Escola Municipal Bataillard, lócus desse estudo, há uma tentativa de ajustar os conteúdos aos 

projetos em desenvolvimento. Mesmo que essa metodologia seja concebida como válida, o 

fato em pouco contribui para um alargamento da concepção de currículo pelo professor, pois 

se reduz a ajustes de conteúdos.  

Isto é, são os conteúdos travestidos. A esse respeito podemos refletir com as palavras 

de Adorno (1995a, p. 217), ao considerar: “Pseudo-atividade, práxis que se tem por tanto mais 

importante e que impermeabiliza contra a teoria e o conhecimento tanto mais assiduamente 

perde o contato com o objeto e o sentido das proporções, é produto das condições sociais 

objetivas”. Ou seja, embora sob aparente autonomia, o desenvolvimento do currículo é 

orientado pela submissão à lógica da estrutura social reinante, no caso a produtividade do 

capital, em franca obstrução à espontaneidade do pensamento e à possibilidades de mudanças 

na práxis docente. 
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 Quanto à questão (2), sobre a maneira de como se dá a organização do currículo na 

escola, consideramos as repostas:  

 

2. “Nós recebemos as orientações tanto do Ministério da Educação, o que vem da 

Secretaria de Educação e o próprio currículo que existe. Aí que organizamos o 

conteúdo que será trabalhado com cada nível de ensino e com cada turma. Fazemos 

reuniões com todos os professores e decidimos o que faremos com tudo isso. A 

equipe gestora, a orientação e também reunimos os funcionários de apoio da escola 

porque é importante que todo mundo saiba o que está sendo realizado, o que está 

sendo feito e a partir daí ele é discutido adaptado e colocado em prática dentro dos 

níveis de ensino que nós temos dentro da escola”. (Profª Eliane – Gestora). 

 

2. “O conteúdo? O currículo da minha matéria? A gente tem uma reunião no início 

do ano, a gente recebe os Parâmetros da Prefeitura, o Documento Norteador em 

cima desse documento a gente faz o nosso conteúdo programático e dentro do 

conteúdo programático a gente tem uma agenda que a escola dá – a escola faz uma 

agenda que eu acho muito boa – e aí dentro dessa agenda nós organizamos o nosso 

currículo para que se contemple o conteúdo programático do ano todo. A agenda 

trata de todos os assuntos pertinentes à escola, datas comemorações, reuniões...” 

(Profª Suzana – História – Fundamental II e EJA). 

 

2. “Bem, o currículo a gente recebe. Vem do MEC e da Secretaria de Educação. O 

MEC estabelece e as secretarias organizam e mandam para as escolas”. (Profº Carlos 

– Ciências – Fundamental II e EJA). 

 

2. “Não sei, mas eu acho que isso é uma coisa que existe nas instâncias superiores, 

assim um pedido de que a escola se organize. Na verdade, o currículo ele é 

determinado por uma lei, a Lei de Diretrizes e Bases e tal... Aquilo ali estabelece o 

que precisa ser feito e de que maneira precisa ser feito.” (Profº Nilton – Português –

EJA). 

 

 Frente às considerações acima, pudemos observar uma perspectiva democrática por 

parte da equipe gestora ao afirmar proporcionar reuniões com professores e funcionários de 

apoio em respeito ao trabalho a ser desenvolvido ao longo do ano letivo: “Nós recebemos as 

orientações tanto do Ministério da Educação, o que vem da Secretaria de Educação e o 

próprio currículo que existe. Aí que organizamos o conteúdo que será trabalhado com cada 

nível de ensino e com cada turma. Fazemos reuniões com todos os professores e decidimos o 

que faremos com tudo isso. A equipe gestora, a orientação e também reunimos os 

funcionários de apoio da escola porque é importante que todo mundo saiba o que está sendo 

realizado. Entretanto, o modo como esse movimento reverbera na prática docente nos instiga 

perceber que a relação currículo-conteúdo é a latência e os caminhos trilhados se voltam para 

o atendimento a direcionamento advindos do MEC e da Secretaria Municipal de Educação, 

por meio dos projetos propostos ao longo do período letivo. 

 A questão implica avaliar como a escola, espaço pelo qual transita a grande maioria 

dos indivíduos, contribui para a estabilidade social pela interiorização da ordem vigente. 

Tomamos esse processo como inconsciente e alijado de reflexão crítica por parte do 
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indivíduo, posto que interligado a princípios políticos e econômicos e em nada ingênuos, sua 

eficácia se dá na mesma proporção em que filtram os conflitos sociais, ideológicos e 

econômicos passíveis de compreensão, como podemos exemplificar pela narrativa da 

professora Suzana: “O conteúdo? O currículo da minha matéria? A gente tem uma reunião 

no início do ano, a gente recebe os Parâmetros da Prefeitura, o Documento Norteador em 

cima desse documento a gente faz o nosso conteúdo programático e dentro do conteúdo 

programático a gente tem uma agenda que a escola dá – a escola faz uma agenda que eu 

acho muito boa – e aí dentro dessa agenda nós organizamos o nosso currículo para que se 

contemple o conteúdo programático do ano todo”. 

 Em continuidade à questão abordada, ao relatarem que “O currículo vem do MEC ou 

da Secretaria de Educação” ou “(...) que isso é uma coisa que existe nas instâncias 

superiores, assim um pedido que a escola se organize”, os professores Carlos e Nilton, 

respectivamente, apontaram para um distanciamento das instâncias responsáveis pela 

organização e oferta e aquela a qual se incumbe da dinamização do currículo. Percebe-se 

aflorar a tendência tecnicista da educação, a exemplo de uma linha de produção que em 

perspectiva dual e cindida organiza o espaço da escola.  

 Pela categoria em análise concluímos que, como reflexo da realidade social vigente a 

que estão submetidos, em seus discursos os professores legitimam a racionalidade técnica e a 

separação de fazeres. Compreende-se, então, o fato de o professor não se sentir identificado 

com a organização do currículo, tampouco com o conhecimento do Projeto Pedagógico, pois 

dentro desse contexto não são componentes de sua direta atribuição. Logo, naturaliza-se o fato 

de o currículo vir pronto e de ajustes se fazerem por meio de projetos ou arranjos de 

conteúdos sem uma adequada demanda ditada pelo Projeto Pedagógico, outro componente da 

organização da escola pouco visitado pelos professores e, nessa conjuntura, o potencial 

transformador da educação escolar é frustrado.  

 

4.4.4 Currículo e Educação Inclusiva: desafios e contradições 

 

 O êxito da educação inclusiva decorre, dentre outros aspectos, da maneira como o 

professor concebe o currículo e o apresenta a seus alunos. Logo, em atendimento aos 

objetivos desta pesquisa, propusemos as questões: (1) Comente os desafios enfrentados no 

cotidiano escolar no desenvolvimento do currículo em atendimento às necessidades 

educacionais especiais dos alunos incluídos; (2) Na escola há espaços sistematizados de 
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discussão e reflexão sobre o currículo e a educação inclusiva durante o bimestre letivo 

envolvendo direção, orientação pedagógica e professores? Teça comentários a respeito. 

 Ressaltamos as narrativas: 

 

1. “A dificuldade é a organização de atividades. Algumas atividades que eu preparo, 

é comum a todos independente de serem especiais ou não eu sei que eles vão dar 

conta com o tempo deles. Mas é complicado. Esse ano a minha turma é pequena e eu 

tenho estagiária, mas quando a turma é grande você não tem como trabalhar 

atividades diversificadas para esses alunos e até dar conta do preparo do estagiário 

que vai estar dando suporte aos alunos. Assim o preparo da aula, do currículo isso 

para mim é complicado, trabalhar a diferença, assim ter que trabalhar atividades 

variadas”. (Profª Paula – Educação Infantil). 

 

1. “É mais uma das questões para você poder criar esse currículo porque você tem 

que fazer uma modificação, você não pode fazer a mesma atividade. Lógico que 

você não pode fazer atividades diferenciadas todos os dias, isso é inviável, mas 

assim você tem que modificar algumas, você tem lá o que você vai ensinar, mas 

você precisa ver o que aquele seu aluno está trazendo para você, porque se você só 

pensar no que você tem pronto aí no teu conteúdo... Eu tenho que dar esse conteúdo. 

Você não vai dar conta daquela inclusão porque ele precisa de um atendimento 

diferenciado. (Profª Vanessa – 1º ano). 

 

1. “É assim, nós tentamos fazer com eles aquilo que a gente consegue, o que a gente 

pode, mas eu acho que haveria um melhor retorno, digamos assim, da parte deles se 

houvesse um espaço adequado para eles, mesmo que fosse na sala de aula, mas um 

espaço adequado ou um espaço à parte que eles pudessem fazer outro tipo de 

atividade, isso faz falta. (Profº Laura  2º ano). 

 

 Nas narrativas apresentadas há um consenso sobre a necessidade de modificação nas 

atividades pedagógicas para o atendimento a alunos com deficiência(s). Porém, esse ato 

refere-se somente a esses alunos. Logo, as adaptações razoáveis, são configuradas como 

modificações no currículo para a minoria, em contradição com o expresso na Lei Brasileira de 

Inclusão – Lei nº 13.146/2015, cujo Título II, Capítulo IV, contempla o direito à educação:  

 

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, 

incentivar, acompanhar e avaliar: I - sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida; II - 

aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 

permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de 

recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; 

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional 

especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender 

às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao 

currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua 

autonomia (...).
87

 

 

                                                 
87

 Grifos nossos. 
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 As adaptações aqui tratadas buscam trazer ao aluno condições de acesso ao currículo, 

em todos os seus aspectos, sem que com isso sejam criados artifícios excludentes, como o ato 

de planejar atividades diferenciadas, declarado pela professora Paula: “É mais uma das 

questões para você poder criar esse currículo porque você tem que fazer uma modificação, 

você não pode fazer a mesma atividade” ou buscar “(...) um espaço adequado ou um espaço 

à parte que eles pudessem fazer outro tipo de atividade, isso faz falta”. Desse modo, o que se 

está reiterando é uma homogeneidade formal, cuja diferença é exceção e, como tal, 

afastamento. Destacamos não ser possível desconsiderar materiais pedagógicos e 

metodologias necessárias ao atendimento a certas deficiências, podemos exemplificar a 

visual, a motora, a auditiva, porém, nestes casos, é necessário trabalho com todos os alunos 

para se conhecerem e que sejam trabalhadas habilidades potenciais de todos para que, juntos 

se reconheçam em suas dificuldades e potencialidades. Ao abordar a temática da autonomia 

docente Contreras (2012), avalia que a insegurança dos professores os leva à aceitação de 

concepções regulamentares e tecnocráticas que lhes oferecem uma segurança aparente, porém 

obstruem a análise sobre o sentido do conhecimento e os fins pretendidos, atuando como 

funcionários submetidos à autoridade burocrática, em atendimento a demandas de camadas 

superiores.  

 Em sua narrativa a professora Laura apontou para a necessidade de “(...) um espaço à 

parte que eles pudessem fazer outro tipo de atividade”. O ato de separar, afastar, ofertar 

atividades diferentes demonstra marcas do preconceito ainda latente na sociedade. Embora a 

pretensa aceitação do aluno, há demonstração da adaptação ingênua da professora à sociedade 

e à cultura dominantes, cujos padrões apontam para a normatização do que se apresenta 

diferente da ideologia reinante. 

 Produtos da organização do mundo em que vivemos, a constante pressão ideológica 

sobre os indivíduos encaminha-os para o “obscurecimento da consciência pelo existente” 

(Adorno, 1995, p. 143). A problemática está em que a emancipação é obstada e, 

consequentemente o movimento dialético de conscientização e racionalidade, o que é 

percebido nos relatos acima.  

 Ao tratar do tema A Filosofia e os Professores, Adorno (1995), alerta para a 

necessidade de o professor se ‘desprovincianizar’, isto é, libertar-se da ingênua imitação 

daquilo que é considerado culto, do imediatismo das relações, da subserviência ao controle 

burocrático e da aprovação científica convertida em “(...) substituto intelectual do fatual, de 

que a ciência deveria se constituir” (Op. cit., p. 70). Na esteira dessa submissão a consciência 

se constitui coisificada, pois interpõe a ciência entre si própria e a experiência viva, em 
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preservação à dor e sofrimento possíveis pelo emergir da consciência, sobre o que retornamos 

a Adorno, ao afirmar que “A couraça oculta a ferida”
88

 

No tocante à equipe gestora, evidenciaram-se entraves relacionados a apoios externos, 

como a disponibilização de profissional de apoio, materiais pedagógicos e maior espaço na 

escola, como também dificuldades na aproximação a professores do Ensino Fundamental II: 

 

1. “São muitos, e o meu desafio maior está em conseguir efetivamente dar um 

suporte maior para o segundo segmento, entendendo que o segundo segmento tem 

matérias mais específicas que eu, como orientadora, não domino os conteúdos. 

Então, o que para mim se configura de fundamental importância é o entendimento 

que esse professor precisa estar mais aberto e flexível para poder, de fato, conhecer 

o seu próprio aluno (...). E o diálogo fica muito pobre. Como orientar se você 

percebe que o professor não sabe nem por onde começar? (Profª Lílian – 

Orientadora Escolar) 

 

1. “Olha, realmente a gente precisaria de mais apoio. Nós já temos a estagiária de 

apoio que é um ganho muito grande para podermos trabalhar com esses alunos, mas 

ainda temos necessidades porque nem sempre esse nosso currículo a gente consegue 

colocar em prática com esses nossos alunos que estão no sistema de inclusão. Para 

cada aluno, até por eles serem diferentes, pois uma pessoa é diferente uma da outra, 

que dirá um aluno incluído que é muito diferente um do outro e todos precisam de 

muitas adequações para que possamos desenvolver o currículo melhor com esses 

nossos alunos. Dentre as principais demandas que nós temos aqui, que acho a 

principal delas para colocar em prática tudo o que a gente deseja com eles é o espaço 

físico”. (Profª Eliane – Gestora) 

 

 

Em relação à narrativa da orientadora, estudos de Silva (2013) sobre a resistência do 

professor e sua pouca flexibilidade na aproximação ao aluno com deficiência(s), apontaram 

que ao nos remetermos à estrutura de formação de professores tidos como ‘especialistas’, a 

qual se baseia na razão instrumental
89

, na racionalidade técnica da divisão e fragmentação do 

conhecimento por diferentes áreas, reflexo da sociedade capitalista burguesa, organizada em 

classes e grupos sociais, dá-se a supremacia do pensamento científico, em forma de dados 

quantificados e mensuráveis, condições exemplificadas no texto Horkheimer (1975, p. 131): 

“Dentro da divisão social do trabalho, o cientista tem que conceber e classificar os fatos em 

ordem conceitual e dispô-los de tal forma que ele mesmo e todos os que devem utilizá-los 

possam dominar os fatos o mais amplamente possível”.  

Horkheimer (Op. cit.) evidencia que, na divisão do trabalho, o cientista revela um 

mesmo padrão de comportamento, semelhante à prática de classificar, ordenar e tornar 

manipulável certo saber. Esse comportamento tem uma função objetiva, ou seja, mesmo que 
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 Ibidem. 
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 De acordo com o contexto da Teoria Crítica da Sociedade, a razão instrumental nasce quando o sujeito do 

conhecimento toma a decisão de que conhecer é dominar e controlar a Natureza e os seres humanos. À razão 

instrumental, Horkheimer opõe a razão crítica. 
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imprima características individuais ao modo de trabalho, não se percebe a necessidade de 

autorreflexão, posto ser construção coletiva, externa. Semelhante é a formação do professor 

especialista. A resistência se justifica pela adesão ao coletivo, reflexo da heteronomia no 

pensar, o que foi percebido e analisado por Adorno (1995, p. 129), ao colocar que “Pessoas 

que se enquadram cegamente em coletivos, convertem a si próprios em algo como um 

material, dissolvendo-se como seres autodeterminados. Isto combina com a disposição de 

tratar os outros como sendo massa amorfa”. Dessa forma, ‘a resistência do professor’ dá-se 

pela fragilidade em potencializar sua autonomia e legitimá-la como experiência. 

No tocante à questão trazida pela gestora, ao afirmar a premência de apoios externos, 

sem desconsiderarmos as necessidades apresentadas, tomamos que para além de mobiliários, 

metodologias e espaços físicos, está a reflexão sobre o para que tudo isso? O levantamento da 

questão, reafirmamos, não implica em posicionamento reativo às necessidades elencadas, o 

que se busca é refletir sobre se o uso de ‘alguns artifícios’, (soluções que, por vezes, excluem 

e segregam) não estariam contribuindo para a perpetuação da cultura do professor 

desqualificado, da escola não preparada e outros tantos clichês comuns na sociedade 

contemporânea, em se tratando da democratização da escola pública e seu currículo, assim 

refletimos com apoio em Adorno (1995a, p. 218): “A substituição dos fins pelos meios 

substitui a propriedade nos próprios homens. Interiorização
90

 seria a palavra errada para 

designar isto, porque aquele mecanismo não deixa que se forme uma subjetividade firme: a 

instrumentalização usurpa seu lugar”. Sob tal perspectiva, a tendência objetiva da sociedade 

se sobrepõe ao potencial subjetivo-reflexivo.  

Em continuidade às nossas reflexões, trazemos a seguir a narrativa da professora 

Suzana que, embora aparentemente ‘por acaso’, concluiu pela possibilidade de trabalho que a 

todos envolva: 

 

1. “Eu acho que ela enriquece o currículo, porque quando você está tratando de uma 

necessidade especial – não sei se posso falar assim – você não está tratando de um, 

você está fazendo com que uns possam ter o conhecimento, de que as pessoas são 

diferentes e têm necessidades diferentes, que às vezes a pessoa não é o aluno ali, não 

tem o laudo, não é tido como ‘portador de necessidade especial’, mas ele tem essa 

necessidade e às vezes quando você vai fazer coisas voltadas para ele... Eu descobri 

isso com um menino lá da outra escola, eu fui fazer um jogo de quebra-cabeça do 

Brasil, os outros adoraram, coisa que eu nem ia fazer, eu não ia fazer para turma, 

então tive que adaptar o meu currículo para o José
91

 e acabou enriquecendo a aula 

como um todo. Eu acredito que todo mundo ganha, só que tem que ter formação, 

tem que ter informação. A inclusão enriquece o currículo dessa forma dando ao 
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 Grifos do autor.  
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 Pseudônimo em respeito à identidade do aluno.  
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outro a chance de mais conhecimento e ao incluso a chance de conhecer certo, 

entendeu?  (Suzana – História – Fundamental II e EJA). 

 

 Podemos conceber que em sua prática o professor vislumbra possibilidades outras de 

trabalho pedagógico com seus alunos em potencial inclusivo. O que nos fica, porém, é a 

dificuldade na reflexão sobre a validade de sua ação. Tendo em vista a distância que ainda nos 

encontramos de um currículo inclusivo, destacamos as condições objetivas da formação 

docente, sobre o que somos conduzidos a concluir que “Na pseudo-atividade, assim como na 

revolução fictícia, a tendência objetiva da sociedade liga-se, sem fissuras, à involução 

subjetiva. Parodisticamente, a história universal produz outra vez os tipos de homens de que 

necessita” (Adorno, 1995a, 218). Ou seja, pela narrativa apresentada concluímos que a ação 

pedagógica da professora se fez distante de concepção inclusiva, somente observada no 

momento de sua apresentação.  

 A seguir tomemos a questão (2) desse segmento, relativa a espaços sistematizados de 

discussões sobre currículo e a educação inclusiva na escola: 

 

2. “No ano passado a gente percebeu que a demanda por essa compreensão não 

estava satisfatória. Em nossas formações desse ano, que começaram logo em março, 

tivemos como objetivo mostrar para os professores o que a gente gostaria que 

acontecesse na escola nesse ano em relação à inclusão. Apresentamos os nomes e as 

turmas dos alunos e a professora da sala de recursos carinhosamente falou sobre 

cada um deles. Apresentamos toda parte da documentação da proposta da adaptação 

curricular, explicando que não seria só preencher aquela folha e entregar para a 

gente de forma burocrática, mas de fato transpor aquilo que escreveu ali naquela  

folha para a sala de aula de verdade. Fato é que a gente percebe que muitos 

professores ainda têm um entrave em relação a isso e o entrave se dá por não 

entender ainda como isso funciona”. (Profª Lílian – Orientadora Escolar). 

 

2. “Olha até tivemos aqueles encontros de formação, foram quatro, se eu não me 

engano falando sobre inclusão e dois deles falavam sobre a adequação curricular. E 

assim achei muito interessante e isso surtiu um efeito bom porque nessas reuniões, 

antes de montar a reunião a diretora e a orientadora me chamaram e perguntaram o 

que eu percebia como essencial de ser falado. Falamos sobre adequação curricular, 

mas não senti o pessoal muito. Até levei meio um modelo, mas senti mais 

receptividade no pessoal do primeiro segmento. Com eles eu até consigo, às vezes, ir 

às salas”. (Profª Cristiane – SRMFs). 

 

As narrativas acima nos sugerem que os momentos de encontro e formação referentes 

a discussões sobre currículo e educação inclusiva se fizeram em perspectiva de informação 

sobre os alunos: “Apresentamos os nomes e as turmas dos alunos e a professora da sala de 

recursos carinhosamente falou sobre cada um deles”, relatou a orientadora escolar e da 

apresentação da ‘adequação curricular’ tendo por foco ‘meio que um modelo’” destacou a 

professora Cristiane, da sala de recursos.  
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 Consideramos que esse repertório de formação, sustenta a racionalidade técnica na 

educação: o professor (con)formado e instrumentalizado pelas ofertas objetivas, isto é 

informações e documentações de alunos e modelos de material para a adequação curricular, 

apresentando-se a expectativa de o professor “(...) transpor aquilo que escreveu ali na folha 

para a sala de aula de verdade”, reforçou a professora da SRMFs. E aqui indagamos: com 

base em quais conhecimentos e reflexões sobre o assunto? E, para que essa transposição?  

 Tomemos a continuidade das narrativas: 

 

2. “Vamos dizer... Assim, infelizmente a gente não tem muito, assim, tempo para 

discutir principalmente currículo dentro da inclusão. Seria muito bom, mas a gente 

não consegue, muitas vezes, nem se reunir para fazer e para ter as conversas, as 

trocas que a gente precisa ter frente a currículos, conteúdos e projetos. A gente não 

consegue se reunir com frequência e não se tem tempo hábil, já que você tem tanta 

coisa para fazer.” (Profª Vanessa – 1º ano). 

 

2. “Olha, espaço para isso não. A diretora costuma passar para gente. Sempre que 

tem alguma novidade ela faz uma reunião e passa isso para gente. A gente 

costumava ter um momento de planejamento todo mês, mas isso nos últimos meses 

não tem acontecido. Era um momento nosso, que a gente tinha para planejar, para 

trocar ideias. Eu acho isso muito importante e a gente sente falta disso, de ter esse 

momento. Nos últimos meses isso não tem acontecido”. (Profª Laura – 2º ano). 

 

2. “A gente teve um ou outro em que se falou sobre isso, se falou da necessidade... 

Se falou aquilo que tem que ser feito, mas talvez um ou dois encontros... Numa 

reunião em que se falou meia hora sobre isso é muito pouco, eu não acho que até por 

uma questão da falta de vontade de planejar dos gestores, mas é... Vai falar só isso?! 

Qual é a sua opinião sobre isso professor? O que o senhor pensa? Isso não tem 

debate mesmo. É um, digamos assim, um encontro em que se pudesse aprofundar 

um pouco mais essa questão não há. E isso é necessário”. (Profº Nilton – Português 

– EJA). 

 

2. “Que eu lembre não. A gente tem uma conversa geral e acaba levando de vez em 

quando em parte para essa parte de educação inclusiva, mas não direcionando de 

maneira propriamente dita. Eu acho que realmente precisaríamos ter um dia apenas 

de conversa em relação a isso para que muitos possam entender melhor porque 

muitos professores vão, muitos professores voltam, então de repente não tem mais 

aquela continuidade na escola”. (Profº Carlos – Ciências – Fundamental II e EJA).  

 

 Em suas narrativas os professores não reconheceram a validade dos momentos de 

formação citados, percebendo-os como insuficientes e descolados de participação docente, 

como pudemos perceber pelas considerações do professor Nilton: “Numa reunião em que se 

falou meia hora sobre isso é muito pouco, eu não acho que até por uma questão da falta de 

vontade de planejar dos gestores, mas é... Vai falar só isso?! Qual é a sua opinião sobre isso 

professor? O que o senhor pensa? Isso não tem debate mesmo...” ou até pelas observações do 

professor Carlos: “Que eu lembre não. A gente tem uma conversa geral e acaba levando de 

vez em quando em parte para essa parte de educação inclusiva, mas não direcionando de 

maneira propriamente dita”. 
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 A participação e decisão colegiada entre os docentes legitimam a autonomia dos 

professores. Porém, observamos a escola ainda subserviente a questões burocráticas e 

operacionais que pouco contribuem para a construção de compromissos compartilhados. 

Nesse cenário se invisibilizam as tentativas de diálogos, posto que atravessados por questões, 

dentre outras, como o tempo e a fragilidade na concepção da necessidade de momentos de 

reflexões conjuntas para um viés democrático na escola, como podemos perceber nas falas 

das professoras Laura e Vanessa, respectivamente: “Olha, espaço para isso não. A diretora 

costuma passar para a gente. Sempre que tem alguma novidade ela faz uma reunião e passa 

isso para a gente. A gente costumava ter um momento de planejamento todo mês, mas isso 

nos últimos meses não tem acontecido”, ainda: “Vamos dizer... Assim, infelizmente a gente 

não tem muito, assim, tempo para discutir principalmente currículo dentro da inclusão. A 

gente não consegue se reunir com frequência e não se tem tempo hábil, já que você tem tanta 

coisa para fazer! 

 Na lógica produtivista não há tempo a perder. Assim, o pretenso ‘tempo livre’ para 

reflexões, trocas e debates é abafado em atendimento às demandas externamente impostas 

pela sociedade moldada pelo capitalismo. 

 Em ensaio publicado no ano de 1969, intitulado ‘Tempo Livre’, Adorno considerou o 

quanto a indústria cultural dita o pretenso tempo livre
92

, cujas possibilidades de liberdade não 

mais se concretizam, pois se encontram hodiernamente administradas, desse modo “O tempo 

livre é acorrentado ao seu oposto” (Adorno, 2002, p. 103), isto é, torna-se refém das 

exigências da cultura dominante. Por esse foco, percebemos que o tempo de produção 

intelectual na escola é menosprezado em nome da produtividade requerida, o que concorre 

para a obstrução do livre pensar dos professores. 

 Frente ao exposto pela categoria analisada podemos considerar ainda significativos os 

entraves à dinamização do currículo escolar com potencial inclusivo. As barreiras relativas à 

concepção de adaptações razoáveis, auxílios externos, momentos para estudos, dentre outros 

são abordados pelos professores e tomados como empecilhos à ação pedagógica necessária. 

Porém, também pudemos perceber que em sua prática o professor avista possibilidades outras 

de envolvimento aos alunos, entretanto pela fragilidade de pensamento em vertente crítica sua 

atitude é de recuo e acomodação.  
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 Para o autor, férias, momentos de lazer. 
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4.4.5 Currículo: formação e humanização 

 

O quadro social contemporâneo é inquietante no que se refere à violação dos direitos 

humanos, textualmente proclamados em Assembleia pela ONU no ano de 1948. O processo 

de globalização ancorado na desigualdade de distribuição da riqueza, o agravamento da 

violência, o crescimento da intolerância étnico-racial, religiosa, de gênero, de opção política, 

dentre outras, apontam para frontal descompasso entre os avanços obtidos no campo jurídico-

institucional e a concretude da realidade social (PNEDH, 2008).  

Desse modo, afirma-se a importância da educação para a criação de uma cultura 

ancorada nos direitos humanos, pelo desenvolvimento de indivíduos com potencial de 

tolerância, respeito, sensibilidade, solidariedade e acolhimento, essenciais à ordem social 

vigente, porque direitos também históricos, conforme apontado por Norberto Bobbio: (2004, 

p. 5): 

 

Do ponto de vista teórico, sempre defendi – e continuo a defender, fortalecido por 

novos argumentos – que os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, 

são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por 

lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, nascidos de modo 

gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. 

 

Nessa linha de reflexão, o cenário histórico contemporâneo afirma a urgência por 

alinhamento com os valores intrínsecos aos direitos humanos. No quadro da realidade 

brasileira, tomamos a centralidade da escola pela legitimação de uma educação inclusiva e 

vislumbramos a escola estruturar estudos, conhecimentos e práticas pedagógicas que apontem 

para a afirmação de direitos humanos históricos que desafiam a estrutura social em curso.  

Na busca de reflexões sobre a perspectiva da educação como potencial de 

humanização e do currículo como marcador fundamental das condições e exigências às quais 

a prática pedagógica se encontra submetida, buscamos analisar o assunto por meio das 

questões: (1) Você considera que o currículo desenvolvido em sua escola tem contribuído à 

formação dos alunos na perspectiva dos direitos humanos? Justifique. (2) A educação como 

fenômeno social é parte integrante das relações sociais, econômicas, políticas e culturais de 

uma determinada sociedade. Você julga que o currículo escolar seja influenciado por essas 

relações? Justifique. Em relação à questão (1), apontamos: 

 

1. “Sim. O que eu viso na Educação Infantil é a questão da socialização, da 

interação, de criar situações problema na sala e que essas ‘crianças especiais’ 

possam participar se sentindo integrantes do grupo, fazendo parte do grupo. Percebo 
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que a turma toda tem um carinho especial por eles. Tanto que eu não vejo exclusão 

por parte dos colegas. Eles interagem naturalmente”. (Profª Paula – Educação 

Infantil). 

 

1. “Sobre isso realmente acho que sim. Aqui trabalhamos com vários projetos que 

ajudam. Temos Torneios de Matemática, Feira de Ciências, fazemos campanhas 

como do abraço e a escola é bastante acolhedora com os pais”. 

(Profº Carlos – Ciências – Fundamental II e EJA). 

 

1. “Acho que sim. Não é só para os alunos, mas também para o professor que está 

aqui. A gente observa muito os alunos e quando é preciso chama as famílias. A 

comunidade aqui é bem agressiva, mas a escola sempre busca conversar. Com os 

alunos a gente faz roda de conversa para eles pensarem nas consequências de seus 

atos, de quando ele tem autonomia para decidir sobre as atitudes dele e ver as 

atitudes do outro”. (Profª Cristiane – SRMFs). 

 

1. “Sim. Bom, vou te dar um exemplo aqui na escola foi feito, durante um tempo, 

um Projeto chamado de Pequenas Gentilezas. Eu adorei esse projeto porque ele é de 

pequenas corrupções, como você cortar a fila que a gente acha que corrupção é só o 

que fazem no Governo. Esse projeto foi no passado todo, esse ano também teve, 

esse ano ele continuou, mas não da forma como foi no passado e o de pequenas 

gentilezas foi muito legal. O projeto falou do ‘por favor’ ‘obrigado’, o pegar 

emprestado e devolver, então foi um projeto muito legal”. (Profª Suzana – História – 

Ensino Fundamental II e EJA). 

 

1. “Eu acredito que sim. Desde que eu conheci as competências sócio emocionais 

com esse nome, porque eram coisas que a gente já sabia, mas não sabia que tinha 

esse nome, nós começamos a incluí-las muito diretamente em tudo que a gente faz 

na escola. Então as nossas metas dentro dessas competências é desenvolver algumas 

coisas bem simples em todos os momentos e a gente estimula isso no 

desenvolvimento de todos os projetos que a gente tem na escola e também no 

desenvolvimento das disciplinas em sala de aula”. (Profª Eliane – Gestora).  

 

 Observamos haver consenso entre os professores de os alunos serem acolhidos com 

respeito e atenção. O desenvolvimento de uma cultura de tolerância e paz na escola contribui 

para o respeito às diferenças e promove possibilidades a professores e alunos de se 

reconhecerem no contexto sociocultural em que se encontram inseridos e lutarem pela 

construção de uma sociedade mais justa e harmônica, como podemos exemplificar pela 

narrativa da professora Suzana: “Sim. Bom, vou te dar um exemplo aqui na escola foi feito, 

durante um tempo, um Projeto chamado de Pequenas Gentilezas. Eu adorei esse projeto 

porque ele é de pequenas corrupções, como você cortar a fila que a gente acha que 

corrupção é só o que fazem no Governo”.  

 Como parte da estrutura social vigente, o indivíduo é compulsoriamente inserido nessa 

lógica. Logo, ao serem enfocadas as ‘pequenas gentilezas’, erguem-se possibilidades à 

percepção de que a sociedade não está ‘fora de mim’ e, dessa forma, o que se faz ‘aqui’ é 

efeito do que é feito ‘lá’.  

 Em continuidade, a narrativa da professora Paula nos remeteu à importância da 

formação para a experiência em uma sociedade diversa, desde a primeira infância: “Sim. O 
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que eu viso na Educação Infantil é a questão da socialização, da interação, de criar situações 

problema na sala e que essas ‘crianças especiais’ possam participar se sentindo integrantes 

do grupo, fazendo parte do grupo. Percebo que a turma toda tem um carinho especial por 

eles. Tanto que eu não vejo exclusão por parte dos colegas. Eles interagem naturalmente”.  

A escola como o espaço primeiro de representações sociais no qual o indivíduo é 

inserido, após o convívio com a família, produz conhecimentos e relações. Logo, educar para 

a subjetividade é potencial para a concepção de sujeitos fortalecidos contra a normatização da 

barbárie social de nosso tempo, como apontado por Adorno (1995) ao tratar da exigência de 

que Auschwitz não se repita: “Como hoje em dia é extremamente limitada a possibilidade de 

mudar os pressupostos objetivos, isto é, sociais e políticos que geram tais acontecimentos, as 

tentativas de se contrapor à repetição de Auschwitz são impelidas necessariamente para o lado 

subjetivo” (P. 121), por esse entendimento, o desenvolvimento cognitivo da criança se faz 

acompanhado pelo desenvolvimento de valores éticos e morais o que lhe trará condições para 

a consciência da realidade e consequente respeito aos direitos humanos.  

 Neste norte, não só os alunos se veem acolhidos e respeitados, mas também aos 

professores é dada a possibilidade de ultrapassar o imediatismo proposto pelas ofertas 

curriculares e atuar como mediadores de reflexões do aluno sobre o mundo social, como 

exemplificado pela professora Cristiane: “Acho que sim. Não é só para os alunos, mas 

também para o professor que está aqui. A gente observa muito os alunos e quando é preciso 

chama as famílias. A comunidade aqui é bem agressiva, mas a escola sempre busca 

conversar. Com os alunos a gente faz roda de conversa para eles pensarem nas 

consequências de seus atos, de quando ele tem autonomia para decidir sobre as atitudes dele 

e ver as atitudes do outro”. Configura-se, assim, que aos professores é essencial o 

reconhecimento de relação intrínseca entre o ‘trabalho objetivo’ e o ‘plano afetivo’, “Pois seu 

trabalho realiza-se sob a forma de uma relação imediata, um dar e receber, para a qual, porém, 

este trabalho nunca pode ser inteiramente apropriado sob o jugo de seus objetivos mediatos”, 

avalia Adorno (1995, p. 112) ao tratar da demanda por o professor perceber-se responsável 

pela formação e amparo ao aluno. 

 A diretora creditou ao trabalho realizado com as competências sócio emocionais, os 

resultados observados na escola. Vale ressaltar que essas competências permeiam os projetos 

da escola em estudo, desenvolvidos ao longo do ano letivo: “Eu acredito que sim. Desde que 

eu conheci as competências sócio emocionais com esse nome, porque eram coisas que a 

gente já sabia, mas não sabia que tinha esse nome, nós começamos a incluí-las muito 

diretamente em tudo que a gente faz na escola”. O estímulo às habilidades sócio emocionais 
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contribui como auxílio diante de desafios impostos pelas relações interpessoais. A articulação 

desse trabalho na escola, porém, é um tanto complexo, pois envolve não somente os 

currículos, mas processos de ensino e aprendizagem, gestão, avaliação e formação de 

professores. Entretanto, pelas narrativas acima foi-nos possível constatar o resultado válido 

desse enfoque na Escola Municipal Bataillard. 

 Outro aspecto abordado pelos professores diz respeito ao preconceito e ao bullying
93

, 

que se apresentam como formas de violência, vejamos: 

 

1. Em parte eu acho que ainda tem muito preconceito. Não que o currículo esteja 

baseado como é que eu vou te falar, o currículo em si que eu vou trabalhar não vou 

me preocupar tanto com que a sociedade tá colocando, mas eu acho que está indo, de 

modo geral, de fora para dentro. (Profª Paula – Educação Infantil). 

 

1. “Sim. Trabalhamos a questão do bullying, ter o respeito pelo outro, ter essa 

percepção. A gente faz muito essa ponte com os pais quando das reuniões, 

mostrando pras famílias que eles são parceiros e que sem essa junção de tudo, sem a 

união não há a evolução da criança. A gente trabalha muito essa parte emocional 

essa parte social da criança. A gente vem buscando isso já há algum tempo aqui na 

escola, eu percebo isso. Essa é uma comunidade que tem muitas questões de 

discussões e brigas. Têm questões sociais focadas, famílias que proíbem os filhos de 

sentarem perto uns dos outros. Eu acho que esse foi um pedido da própria 

comunidade, vamos dizer assim, um pedido inconsciente da própria comunidade”. 

(Profª Vanessa – 1º ano). 

 

1. “Olha a gente tem muitos temas dentro, por exemplo, do português que é a minha 

matéria em que a gente toca bastante nesse assunto. Eu desenvolvi determinados 

temas sobre bullying, os próprios projetos da escola. Não somente do bullying, mas 

o bullying foi um tema muito atual. Sim, a gente tem debatido bastante isso nas 

aulas de português. A gente tem aulas-projeto com textos que tocam nessas 

questões. A gente pode desenvolver aulas assim mais aprofundadas sobre isso. Essa 

é uma preocupação que existe de fato dentro do português”. (Profº Nilton – 

Português – EJA) 

 

 Ao tratar do tema preconceito, em seus estudos Crochick (1995)
94

 afirma que em sua 

base, o preconceito é cultural e histórico; o indivíduo não nasce preconceituoso, ele 

desenvolve o preconceito pela mediação da cultura. Assim, “Se o preconceito não é inato, a 

criança pode de fato perceber que o outro é diferente dele, mas isso não impedir seu 

relacionamento com ele”, esclarece o autor acima (P. 20). A educação inclusiva é 

oportunidade para que o outro seja percebido em sua natureza diversa como indivíduo. Educar 

para a sensibilidade, desde a tenra infância, contribui para formação sensível, resistente à 

violência e apta à elevação do nível de consciência.  
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 Para mais, indicamos: CROCHICK, J. L & CROCHICK, N. Bullying, preconceito e desempenho escolar: 

uma nova perspectiva. São Paulo: Benjamin Editorial, 2017.  
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 Porém, numa sociedade que incita a competição e o individualismo pela adequação ao 

existente, resta ao indivíduo uma formação regressiva, congelada em categorias fixas, campo 

fértil para atos violentos e agressivos contra aqueles ideologicamente considerados frágeis ou 

inaptos, como identificado por Crochick ao tratar da ação do bullying: “Esse também parece 

ser mais compatível com uma cultura homogênea, que, pela (falsa) formação constitui 

indivíduos insensíveis, com dificuldades de expressar seus desejos” (2017, p. 29). 

 Apesar de reconhecidos como formas de violência, Crochick (2017) estabelece 

diferenças entre preconceito e bullying que são importantes para o desenvolvimento de 

medidas pedagógicas para enfrentamentos. Segundo o autor, em ambos os casos o alvo é 

percebido como frágil, desprovido de potencial para resistência, entretanto o bullying se dirige 

a qualquer indivíduo que possa ser submetido, enquanto no preconceito há busca de 

justificativa pela discriminação. Assim, os indivíduos praticantes de bullying podem ser 

considerados mais regredidos do ponto de vista psíquico do que aqueles que manifestam o 

preconceito. 

 Dessa forma temos que, ao tratar do tema bullying, a escola contribui para que 

situações sejam percebidas e condições se façam para seu enfrentamento, como foi relatado 

pela professora Vanessa: “Sim. Trabalhamos a questão do bullying, ter o respeito pelo outro, 

ter essa percepção. A gente faz muito essa ponte com os pais quando das reuniões, mostrando 

pras famílias que eles são parceiros e que sem essa junção de tudo, sem a união não há a 

evolução da criança”. Pelo relato observamos preocupação em estabelecimento de relação 

com as famílias de modo a corresponsabilizá-las pelo desenvolvimento de seus filhos, visando 

criar ambiente mais positivo tanto na escola quanto em casa.  

Também enfocado pelo professor Nilton, o bullying tornou-se temática de suas aulas, 

considerando o tema como importante componente do currículo, na atualidade, para o 

desenvolvimento da humanização: “Olha a gente tem muitos temas dentro, por exemplo, do 

português que é a minha matéria em que a gente toca bastante nesse assunto. Eu desenvolvi 

determinados temas sobre bullying, os próprios projetos da escola. Não somente do bullying, 

mas o bullying foi um tema muito atual”. 

Embora os limites postos à escola e à educação pela sociedade de classes pudemos 

perceber, por parte dos professores, aberturas para o desenvolvimento de subjetividades 

sensíveis e aptas ao respeito às diferenças e a experiências nesse contexto.  

Com relação à questão (2) desse segmento de estudo, em atendimento aos objetivos 

desta tese da relação entre currículo e educação como fenômeno social e a influência que esta 
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exerce sobre aquele, buscamos caracterizar as percepções dos professores sobre a questão. 

Obtivemos as colocações: 

 

2. “Eu acredito que sim. Eu acredito porque tem várias influências pra acrescentar 

nesse currículo. (...) O currículo tem aquela questão fixa, mas essas questões sociais 

mudam o tempo todo, esse ano pode acontecer uma coisa ano que vem pode 

acontecer completamente diferente, pode ter um acontecimento completamente 

diferente no mundo. E aí você tem que trabalhar essas questões, não pode excluir a 

parte política, ‘mas eu sou de educação’... Mas e a parte política você tem que trazer 

pra escola também, você tá formando cidadão, você não está formando só uma 

pessoa que tá só ali olhando só pra frente, ela tem que olhar para todos os lados e 

saber o que é certo o que que é errado e construir isso dentro dela como pessoa”.  

(Profª Vanessa – 1º ano). 

 

2. “Esse é um tema bastante amplo, bastante complexo no momento que você está 

inserido no contexto social e principalmente a questão econômica influencia. Por 

exemplo, agora essa questão de se criar escolas de tempo integral com uma parte 

voltada para o lado, como eles chamam, de propedêutico, que são as matérias 

conteudistas e a parte que é voltada para o aspecto profissional. Você não tem como 

separar isso, não tem como criar seres alienados. Você tem que criar seres capazes 

de serem inseridos no contexto social isso aí é uma coisa, está dentro da 

Fenomenologia do Social, então quer dizer a escola não tem como fugir disso, desse 

compromisso de fazer com que nela se criem cidadãos capazes de absorverem um 

conhecimento que seja de formação humanista e de formação profissional isto sim”. 

(Profº Nilton – Português – EJA). 

  

Pelos relatos, os professores demonstraram reconhecer a interferência de questões 

sociais, políticas e econômicas sobre o currículo escolar, ao afirmarem a necessidade de 

trabalho em viés político para a formação cidadã, conforme narrativa da professora Vanessa: 

“E aí você tem que trabalhar essas questões, não pode excluir a parte política, ‘mas eu sou 

de educação’... Mas e a parte política você tem que trazer para a escola também, você está 

formando cidadão, você não está formando só uma pessoa que está só ali olhando só para 

frente, ela tem que olhar para todos os lados e saber o que é certo o que que é errado e 

construir isso dentro dela como pessoa”. Ao destacar a educação em seu viés político, a 

professora deixa-nos a clareza de não haver neutralidade na educação. Ou seja, se do ponto de 

vista dos interesses dominantes é fundamental a defesa da neutralidade na prática educativa, 

em contrapartida o conhecimento e o discernimento sobre os fatos sociais objetivos 

contribuem para a crítica reflexiva e potencializam intervenções na sociedade.  

 Também nos cabe salientar que embora em documentos oficiais sobre o currículo seja 

referendada a ‘defesa’ por uma prática educativa democrática, não é esse o quadro que 

observamos nas ofertas das políticas de currículo na educação brasileira, atravessadas por 

processos de submissão e controle, por ajustamentos a demandas externas, submetidas ao 

crivo de avaliações competitividade.  
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 Em continuidade às reflexões sobre as narrativas, consideramos o posicionamento do 

professor Nilton, ao evidenciar a pressão do campo econômico sobre a educação, ressaltando 

a cisão orientada para o currículo do Ensino Médio entre matérias caracterizadas como 

propedêuticas e aquelas voltadas à formação técnica e profissional. Porém, como observado 

pelo professor, essa estrutura não é favorável a uma formação integral, pois a organização 

curricular se encontra dicotomizada entre teoria e prática. Assim, em nome da flexibilidade do 

currículo e de protagonismo juvenil, os intitulados itinerários formativos reforçam a cisão 

entre conteúdos profissionais técnicos e conteúdos humanos, em potencial formação para a 

alienação, conforme percebido pelo professor acima citado: “Por exemplo, agora essa 

questão de se criar escolas de tempo integral com uma parte voltada para o lado, como eles 

chamam, de propedêutico, que são as matérias conteudistas e a parte que é voltada para o 

aspecto profissional. Você não tem como separar isso, não tem como criar seres alienados”. 

 Como apontado por de Adorno e Horkheimer na obra “Dialética do Esclarecimento” 

(1985), a pseudoformação faz parte do âmbito da reprodução da vida sob a lógica da 

concepção da sociedade capitalista.  

 Segundo os autores, a Razão Iluminista em cujos preceitos a burguesia se apoiou nos 

primórdios da era moderna, em sua essência continha as dimensões emancipatória e 

instrumental, a segunda vinculada à primeira. Libertando-se do domínio das forças da 

natureza, a emancipação diante do perigo que o desconhecido representava evidenciou a 

supremacia da razão em viés emancipatório. Porém, à proporção em que a burguesia foi se 

impondo às demais classes sociais, ofuscou a razão emancipatória e privilegiou a dimensão 

instrumental. Assim, o que seria para a emancipação do homem, transforma-se em sua 

alienação, pois os conhecimentos vislumbrados como meios de instrumentalizar e minorar os 

sofrimentos humanos perderam seu ideal libertário (PUCCI, 1994). 

 Desse modo, com o avanço das forças do capitalismo, as revoluções científicas, 

industriais e mais recentemente a revolução tecnológica é indiscutível a onipresença da razão 

instrumental, o que pode ser observado nos diversos segmentos sociais, dentre os quais a 

escola e seus conteúdos curriculares, configurando-se a pseudoformação afirmada por Adorno 

(2005): “A formação cultural agora se converte em uma semiformação socializada, na 

onipresença do espírito alienado, que, segundo sua gênese e seu sentido, não antecede a 

formação cultural, mas a precede” (p. 2). 

 Ao considerarmos as narrativas dos professores, concluímos que, embora haja nas 

escolas, por parte de seus atores, a disposição para um acolhimento humanizado e respeitoso, 

nos dias atuais o perfil das condições sociais objetivas impõe relações mediadas pela indústria 
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cultural e por mecanismos de instrumentalização refratários à formação natural do homem-

com-o-homem, experiência formativa com potencial humanizante e emancipatório. 

 

4.4.6 Currículo e Formação Docente: problematizando o sentido de teoria-práxis 

 

 Ao se considerar o enfoque dado à categoria ‘currículo e formação’, em perspectiva 

crítica cabe esclarecer que se equivocam aqueles que associam a teoria a um apanhado de 

ideias direcionadas à ação e não a um pensar sobre a ação e que, por meio da pesquisa e do 

conhecimento qualificam a práxis. A esse respeito retomamos Adorno que foi categórico ao 

afirmar: “Pensar é um agir, teoria é uma forma de prática” (1995a, p. 204). Assim, reflexões 

críticas sobre a prática retornam ao professor em forma de elaboração de sua ação como 

possibilidades a buscas reflexivas, possibilitando a reflexão sobre a práxis como inerente à 

atuação docente. 

 As situações enfrentadas no dia a dia da sala de aula requerem do professor soluções 

nem sempre de viés técnico ou do repertório amparado pela formação acadêmica recebida. 

Dessa forma, compete aos professores o entendimento de situações no contexto específico em 

que são geradas e, sem desconsiderar o contexto social amplo, em sua singularidade tomar as 

decisões necessárias. Para isso o apoio somente na racionalidade técnica é insuficiente, pois 

são circunstâncias que requerem criatividade, intuição, improvisação, sensibilidade, 

conhecimento teórico e investigativo, tentativas várias que não se fecham em si mesmas, 

posto que se abram para outras investidas e experiências.  

 Vale aqui a observação de Adorno (1995a) de que “(...) o pensamento produz um 

impulso prático, mesmo que oculto a ele” (P. 210). O ato de ‘pensar o pensamento’ é práxis, 

pois a experiência teórica é resistência ao processo de alienação. Assim, buscamos considerar 

as concepções dos professores sobre o potencial formador do currículo, uma vez elemento 

instituinte de sua ação diária. 

 Para tal, abordamos a questão: Em sua opinião, o currículo e a maneira como é 

desenvolvido na escola exerce influência sobre a formação dos professores? Justifique. 

 Obtivemos as respostas: 

 

“Eu acho que sim, porque na verdade o professor acaba tendo que se adequar a 

alguns instrumentos que são dados no currículo em termos de progresso, em termos 

de diversificação da própria matéria. Não é mais aquilo que você segue somente 

pelos livros. Tem também as novas tecnologias que nem sempre sabemos usar. 

Também as políticas de currículo mudam muito e ficamos perdidos. Recebemos as 
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matérias cada vez de um jeito na sequência dos livros. E também temos os pais que 

cobram os conteúdos”. (Profº Carlos – Ciências – Fundamental II e EJA)  

 

“Claro, nós somos sempre aprendizes, a gente está sempre trocando informações. 

Nós somos isso o tempo todo. A gente nesse nosso processo de evolução que 

acredita que a vida é o tempo que a gente tem para se desenvolver e evoluir. Isso 

depende muito da sua interação com os outros seres, as outras pessoas. No caso do 

professor a gente está o tempo todo trocando informações, a gente aprende muito 

com os alunos. Não só porque o que acontece... Até para a gente poder interferir 

nisso e transmitir o que a gente tem que transmitir, a gente precisa ter a sensibilidade 

de ver onde tocar no aluno pra que ele possa desabrochar pra que ele possa perceber 

e assim sair um pouco desse aspecto da personalidade dele enquanto adolescente, 

que é uma personalidade muito contestadora. Principalmente o pessoal da noite que 

é um pessoal assim cognitivamente um tanto quanto mais carente, eles interferem na 

tua maneira de dar aula. Como que você vai abordar o tema? Qual a pergunta que 

você vai fazer? De que maneira você vai fazer aquilo pra eles pra que eles possam 

refletir, pra que eles possam aprender? É uma troca o tempo todo”. (Profº Nilton – 

Português – EJA). 

 

“Eu acho que sim. Porque o que acontece é que você acaba tendo que buscar. Não 

pode ficar parada na formação que você teve, se eu ficar parada na formação que eu 

tenho do Curso Normal Superior lá atrás, que foi o curso que me preparou apenas 

para entrar numa sala de aula de forma teórica, eu não vou conseguir lidar com as 

diferenças sociais, políticas, econômicas, educacionais que vão chegando. Então eu 

acho que a forma como vai vindo o currículo e como vai havendo algumas 

modificações, como agora vão vir outras modificações, acho que isso modifica a 

maneira como você trabalha”. (Profª Vanessa – 1º ano). 

 

 

 Embora os enfoques diferenciados, os professores reconheceram a interferência do 

currículo sobre sua formação, ao afirmarem as exigências inerentes ao desenvolvimento do 

currículo em sua prática de ensino.  

Porém, cabe-nos problematizar a maneira como se dá a interferência apontada. Em seu 

relato, o professor Carlos revelou: “Eu acho que sim, porque na verdade o professor acaba 

tendo que se adequar a alguns instrumentos que são dados no currículo em termos de 

progresso, em termos de diversificação da própria matéria. Não é mais aquilo que você segue 

somente pelos livros”. O professor se remete à adaptação de conteúdos ao progresso, porém 

não há clareza sobre o para que essa adaptação servirá. Também ressalta o pouco preparo dos 

professores para o uso de ‘novas tecnologias’ e a apresentação das matérias em constante 

mudança sequencial nos livros. 

 Os efeitos da pseudoformação fazem os homens aderirem a ‘elementos culturais 

aprovados’
95

, de modo a limitar a capacidade de condução do homem à autorreflexão crítica. 

O ‘progresso’ e as ‘novas tecnologias’, termos inerentes ao campo semântico da cultura de 

classes, apresentaram-se ao professor como ideais a serem perseguidos sem serem 

questionados em seu valor para transformações sociais humanizadas. Nesse cenário, 
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conformando-se aos elementos ofertados pelo currículo, a formação do professor se faz na 

mesma medida: acrítica e adaptada à produção cultural preponderante, como apontado por 

Adorno: “(...) a adaptação ao poder do progresso envolve o progresso do poder, levando 

sempre de novo àquelas formações recessivas que mostram que não é o malogro do progresso, 

mas exatamente o progresso bem sucedido que é culpado de seu próprio oposto” (1985, p. 

41). Na aceitação da unanimidade dá-se a regressão do pensamento, logo o não 

questionamento sobre as nuances várias do ‘progresso’, é naturalizado e empobrecido. 

Inserido nesse fundamento, ao professor Carlos resulta formar seus alunos na mesma lógica.  

 Em sequência, abordamos a narrativa do professor Nilton: “No caso do professor a 

gente está o tempo todo trocando informações, a gente aprende muito com os alunos. Não só 

porque o que acontece... Até para a gente poder interferir nisso e transmitir o que a gente tem 

que transmitir, a gente precisa ter a sensibilidade de ver onde tocar no aluno pra que ele 

possa desabrochar pra que ele possa perceber e assim sair um pouco desse aspecto da 

personalidade dele enquanto adolescente, que é uma personalidade muito contestadora”. 

Apesar de se perceber como aprendiz pelo contato e responsável pelo desenvolvimento dos 

alunos, o professor reduz seu potencial formativo em caráter emancipatório ao julgar a 

necessidade de formar personalidades ‘menos contestadoras’.  

Sob essa perspectiva e em atendimento às condições mediadas por estruturas sociais e 

restrições culturais, uma reflexão atrelada a essas categorias não obtém avanços críticos que 

venham a transcendê-las. Assim, as reflexões dos professores deixadas ‘a seu próprio rumo’, 

sem um alargamento de observações que favoreçam o livre pensar, contribuem para que não 

avancem para além do círculo vicioso em que se encontram, por imposição de fatores 

estruturais da sociedade que lhes impede a percepção sobre a realidade objetiva como 

condicionante de seu pensamento e ações. 

Desse modo, para transcender os limites a que estão expostos, é preciso superar a 

racionalidade técnica, problematizar a prática de ensino e o cumprimento de metas 

externamente impostas. Para um propósito dessa natureza é necessário que os professores 

reconheçam seu campo de trabalho como campo de estudo e conhecimentos e questionem as 

concepções de sociedade, escola e ensino (currículo) e então possam assumir as 

responsabilidades necessárias pela construção de conhecimento teórico que reverbere em 

prática e então vislumbrem caminhos para a transformação do pensamento e da prática 

dominantes (CONTRERAS, 2012).  

 Nesse viés, pela formação com base na teoria-práxis, o trabalho intelectual do 

professor não se faz descolado de observações sobre a ordem social constituída, os 
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componentes culturais preponderantes e isso se torna elemento de sua práxis como potencial 

transformador no contexto de suas aulas, conforme expressado Adorno (1995a, 209): “(...) 

enquanto não se descobrir na realidade uma figura de práxis possível mais elevada; sua 

descoberta necessita de reflexão teórica”.  

 Com base nas reflexões acima, tomamos a narrativa da professora Vanessa: “Eu acho 

que sim. Porque o que acontece é que você acaba tendo que buscar. Não pode ficar parada 

na formação que você teve, se eu ficar parada na formação que eu tenho do Curso Normal 

Superior lá atrás, que foi o curso que me preparou apenas para entrar numa sala de aula de 

forma teórica, eu não vou conseguir lidar com as diferenças sociais, políticas, econômicas, 

educacionais que vão chegando”. A professora aponta o caráter reducionista da formação 

docente, aqui considerados teóricos e descontextualizados da prática. Estudos de Costa (2011, 

2012, 2015), revelam que a formação vigente se volta mais à adaptação e à reprodução social, 

em total obstrução ao livre pensar emancipatório. Nesse cenário formativo, a cisão teoria-

práxis afirma-se como obstrutora da concepção do cotidiano escolar como espaço de 

produção de conhecimento e de experiência intelectual e docente. 

 Assim, ao afirmar que o currículo contribui para a formação do professor pelo modo 

como é apresentado não percebemos, por parte da professora Vanessa, questionamentos a essa 

oferta, mas a busca por ajustes para melhor desenvolvê-la: “Então eu acho que a forma como 

vai vindo o currículo e como vai havendo algumas modificações, como agora vão vir outras 

modificações, acho que isso modifica a maneira como você trabalha” logo, reitera-se a face 

adaptativa às demandas do currículo, reafirma-se a dominação e a conformação do 

pensamento a uma cultura objetiva, travam-se possibilidades à experiência emancipadora e, 

num círculo vicioso reafirma-se a pseudoformação.  

 Facilitar a ligação entre uma concepção libertadora da prática de ensino com um 

processo de emancipação dos professores como intelectuais críticos requer segundo estudos 

de Adorno, reconhecer os tabus que cercam a profissão. No texto ‘Tabus acerca do 

Magistério’ (1995), o autor avalia que o desprezo pela docência remonta à divisão entre força 

física e intelecto, ou seja, autoridade e conhecimento. Na sociedade capitalista, a ‘produção’ 

do professor não é tangível e, por não ser mensurada objetivamente provoca desconfiança: “O 

problema da inverdade imanente da pedagogia estaria que o objeto de trabalho é adequado aos 

seus destinatários, não constituindo um trabalho objetivo motivado objetivamente”, conclui 

Adorno (Op. cit., p. 104). Contraditoriamente outras profissões de cunho intelectual 

permanecem respeitadas, como a jurisprudência, justificável pelo poder de decisão e de 



162 

 

coerção que exercem sobre a sociedade o que lhes confere posição social hierárquica 

privilegiada.  

 Segundo Contreras (2012) a reflexão não pode se constituir sem um processo de 

pensamento sem orientação, pois deve trazer em si o claro propósito de definir-se diante dos 

problemas e por sua análise atuar a partir do reconhecimento histórico das condições que 

permitiram a situação observada. Logo, a reflexão crítica induz e concebe uma práxis docente 

igualmente crítica, pois reorganiza ações educativas para o enfrentamento das demandas 

existentes.  

O arquétipo de mediador social inerente à figura do professor, quando em viés 

reflexivo crítico é emancipatório e se torna libertador, pois emancipa das visões acríticas de 

pressupostos não questionados e das formas de dominação e coerção que sustentam a 

continuidade das distorções sociais intrínsecas às políticas de currículo da educação brasileira. 

Por conseguinte, a práxis libertadora requer consciência crítica sobre os mecanismos 

ideológicos, as relações de poder neles implicadas e atuação para superação e mudanças. 

Assim, práxis é pensamento, é conhecimento, pois é transformação, portanto: “Uma 

práxis oportuna seria unicamente a do esforço de sair da barbárie” (Adorno, 1995, p. 214). 

Logo, não basta somente alterar a prática pedagógica em atendimento às demandas 

curriculares, mas pesquisar, refletir sobre o porquê e o para que essas alterações se fazem.  

 Em continuidade às reflexões de até então, tomemos os relatos que seguem:  

 

“Acho que sim, porque quando chega a criança você vai ter que pesquisar, você vai 

ter que estudar, você vai ter que descobrir qual a dificuldade daquela criança. Vou te 

falar que não dá para aprofundar. Então eu acho que influencia não só nessa 

formação acadêmica, na formação de conhecimento, mas também numa formação 

como ser humano. Para mim, assim, eu aprendo cada dia mais com eles. Eu acho 

assim, que não sou eu que estou ensinando eles que estão me ensinando, então 

aprendo muito com eles”. (Profª Paula – Educação Infantil). 

 

“Sim, até falaria pessoalmente... Sabe que às vezes o currículo que eu quero que 

meu aluno tenha é aquele currículo que eu vou levar de vida para mim. Um currículo 

mais de humanização, de respeito. Eu volto a dizer que a gente precisa se debruçar 

mais em cima do currículo, estudar mais sobre ele para futuramente proporcionar 

algo de melhor para esse nosso aluno, tanto de inclusão quanto de sala de aula 

regular porque todos vão lucrar com isso, mas eu acho que ainda assim precisa de 

muita dedicação do professor a questão de não deixar o currículo só na fala, mas 

colocar em prática... O professor... Refletir muitos não aceitam, não mudam porque 

para ele o currículo é só no papel, mas quem se permite a ousar e experimentar esse 

currículo fora do papel não se arrepende não. Essas duas últimas perguntas me 

levaram a refletir como docente o que que eu preciso tá mexendo? Eu sinto como se 

tivesse falando de algo distante de mim, engraçado... Preciso estar procurando para 

saber sobre esse nosso famoso currículo, tanto com o olhar voltado para a inclusão 

ou não. Preciso me apropriar mais, porque para eu tratar de algum assunto com os 

meus colegas eu preciso estar com ele bem na ponta da língua né?!” (Profª Cristiane 

– SRMFs).  
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Novamente constatamos as impressões de que o currículo é reconhecido como 

componente de formação para o professor. Pela narrativa da professora Paula, percebemos o 

potencial humanizante da educação, e mais especificamente da educação inclusiva pela 

oportunidade da aproximação ao dito diferente e com isso o rompimento de barreiras impostas 

pelo preconceito, negação e frieza: “Então eu acho que influencia não só nessa formação 

acadêmica, na formação de conhecimento, mas também numa formação como ser humano. 

Para mim, assim, eu aprendo cada dia mais com eles. Eu acho assim, que não sou eu que 

estou ensinando eles que estão me ensinando, então aprendo muito com eles”.  

Pela transposição do imediatismo nas relações, ao indivíduo são dadas possibilidades 

de superação de imposições e ordenamentos culturais e sociais constituídos à revelia de sua 

participação. O professor que supera o conteudismo do currículo e reflexivamente avança nas 

observações a seus alunos percebe abertura para novos conhecimentos e pesquisas. Portanto, 

nessa perspectiva, abrem-se possibilidades à emancipação e ao livre pensar, conforme Adorno 

(1995, p. 67): “O indivíduo só se emancipa quando se liberta do imediatismo das relações que 

de maneira alguma são naturais, mas constituem (...) resíduos de um desenvolvimento 

histórico já superado, de um morto que nem ao menos sabe de si mesmo que está morto”. Pela 

relação os indivíduos se percebem e constituem em sua humanidade. Não nos é possível amar 

o que não conhecemos e no ato de conhecer desenvolvem-se condições para o acolhimento, o 

respeito e as aprendizagens conjuntas, como afirmado pela professora Paula.  

 Caminho semelhante foi trilhado pela professora Cristiane em sua narrativa, ao 

conceber que o currículo precisa ser “Um currículo mais de humanização, de respeito”, ou 

seja em que tanto alunos quanto professores se percebam em uma relação de diálogo e trocas 

respeitosas, porém para isso é necessário ao professor, em sua dinâmica com o currículo 

desvendar as condições históricas que o geraram e que se conectam com as forças 

contemporâneas que se mantêm inalteráveis, como percebido nas palavras da professora 

Cristiane: “Eu volto a dizer que a gente precisa se debruçar mais em cima do currículo, 

estudar mais sobre ele para futuramente proporcionar algo de melhor para esse nosso aluno, 

tanto de inclusão quanto de sala de aula regular porque todos vão lucrar com isso, mas eu 

acho que ainda assim precisa de muita dedicação do professor a questão de não deixar o 

currículo só na fala, mas colocar em prática...”. Isto é, o currículo concebido de forma viva é 

potencialmente transformador tanto das práticas educativas quanto das condições sociais pelo 

potencial de crítica sócio histórica do professor.  

 Porém, os limites impostos a uma formação autônoma são visíveis, conforme 

observado pela mesma professora: “O professor... Refletir muitos não aceitam, não mudam 
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porque para ele o currículo é só no papel, mas quem se permite a ousar e experimentar esse 

currículo fora do papel não se arrepende não”. A racionalidade instrumental opressiva e 

regressiva típica do capitalismo aprisiona o homem a modos de pensar e de agir que refletem 

essa mesma lógica. Nesse viés, a relação sujeito-objeto se constitui de forma reducionista para 

o alcance de fins imediatos e, assim, frágil a reflexões e à crítica posto que alienado em seu 

fazer o sujeito torna-se alheio às demandas de seus semelhantes. 

 A passividade e subordinação inerentes à pseudoformação nos moldes da indústria 

cultural, na perspectiva da Teoria Crítica, alimentam o que Adorno (1995) definiu como 

‘consciência coisificada’, ou seja, um modo de conceber o mundo alinhado com a técnica, 

com total adaptação ao existente e sem potencial para a originalidade nas reflexões, ou seja: 

“Esta é sobretudo uma consciência que se defende em relação a qualquer vir-a-ser, frente a 

qualquer apreensão do próprio condicionamento, impondo como sendo absoluto o que existe 

de um determinado modo” (Op. cit., p. 132).  

Frente às problematizações e reflexões sobre a categoria em análise, concluímos que 

em se tratando do currículo e formação de professores, ele se fará presente como potencial de 

emancipação tanto mais sejam oportunizados estudos, pesquisas, trocas entre pares, 

experiências significativas e trabalhos compartilhados, isto é, sem a cisão teoria-práxis, de 

modo que os professores enfrentem as relações estabelecidas entre as situações práticas e os 

valores que as sustentam.  
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CONSDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando o campo de forças a que chamamos formação se congela em  

categorias fixas – sejam elas do espírito ou da natureza, 

 de transcendência ou de acomodação – cada uma delas, 

isoladas, se coloca em contradição em seu sentido, 

 fortalece a ideologia e promove 

 uma formação regressiva. 

(Adorno, 2005, p. 3) 

 

 Conforme a epígrafe, ao nos remetermos ao potencial emancipatório da educação, o 

pensamento de Adorno nos instiga a refletir sobre o processo de formação na sociedade na 

qual impera a cisão de classes, a racionalidade científico-tecnológica, a lógica econômica e o 

caráter repressivo da indústria cultural que muito contribui para a formação alienada e 

regressiva pelo esvaziamento do potencial reflexivo da educação. 

 Nesse contexto, ao trazermos à emergência o estudo sobre “O currículo e formação, 

seus limites e contradições na educação inclusiva”, buscamos tensionar o campo do currículo 

como possibilidades de que pela educação sejam criadas condições para o desvelar das 

estruturas histórico-sociais objetivas em que nos encontramos e, por essa problematização 

esclarecedora, vislumbrarmos as possibilidades de uma sociedade autônoma e humana de 

indivíduos livres pensantes.  

Porém, conforme Apple (2011), não há neutralidade no conjunto de conhecimentos 

propostos (ou seriam impostos?) pelo currículo e, como parte de uma tradição seletiva, 

carrega em si o potencial de “(...) tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e 

econômicas que organizam e desorganizam um povo” (P. 71). Corroborando com o 

argumento do autor, é possível constatar que o discurso que se apresenta no campo do 

currículo vem carregado de ‘verdades’, ‘conceitos’ e ‘intenções’ portadoras de prescrições 

‘úteis’ e ‘necessárias’ ao contexto educacional, fértil em orientações prescritivas e 

modeladoras de necessidades e condutas.  

A esse respeito, Adorno (1995a, p. 141) nos leva a refletir ao considerar que: “Em 

relação a esta questão, gostaria de apenas atentar a um momento específico no conceito de 

modelo ideal, o da heteronomia, o momento autoritário, o que é imposto a partir do 

exterior”
96

. A linguagem em viés heterônomo que constitui as políticas para o currículo em 

nossa educação é notória logo, por mais que se propalem avanços no campo dos direitos 

sociais em nosso país (e certamente houve), o ato de uma educação autêntica para a cidadania 
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 Grifos do autor. 
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se faz obstado, enquanto não se atingir grau de humanização que supere a desigualdade de 

raiz orquestrada pelo capital, pois: “Enquanto a sociedade gerar a barbárie a partir de si 

mesma, a escola tem apenas condições mínimas de resistir a isto” (Adorno, 1995a, p. 116).  

Sob a perspectiva do PNEDH, à escola compete selecionar conteúdos que contribuam 

para o aperfeiçoamento da capacidade do indivíduo observar, estabelecer relações e visar 

transformações, ou seja, uma abordagem de currículo em que o aluno enriqueça a visão das 

diversas inter-relações sociais existentes e a dimensão histórica que as constituem. Nesse 

norte, as abordagens curriculares trazem concepções que instigam a leitura crítica do mundo, 

com viés na solidariedade e justiça. No que diz respeito à Educação em Direitos Humanos, 

Candau afirma (2018, p. 10): 

 

Promover processos de Educação em Direitos Humanos supõe enfrentar 

vários desafios. No mundo atual muitos seres humanos são considerados 

descartáveis ‘sobram’ justificando-se a sua eliminação física ou simbólica. 

Hoje é de especial importância promover processos em que se trabalhe a 

sensibilização, a consciência da dignidade de toda pessoa. (Grifos da autora). 

 

As considerações da autora nos remetem à exclusão histórica das ditas ‘minorias’, 

dentre as quais pessoas com deficiência(s) que por séculos estiveram afastadas da sociedade, 

abrigadas em manicômios ou atendidas em escolas especiais, invisibilizadas e neutralizadas 

ao olhar da sociedade. Nesse sentido, não mais podemos fugir ao debate sobre o 

reconhecimento e valorização da diversidade humana como imperativo ético para a 

constituição da escola democrática, que contemple o ensino-aprendizagem de seus alunos 

considerando suas diferenças.  

Assim, é notório o desafio ao desenvolvimento do currículo em perspectiva inclusiva, 

pois demanda questionar a lógica predominante nas atuais políticas que se voltam para a 

homogeneização do processo educativo e a avaliação do desempenho centrado no processo 

produtivo e orientado à inserção no mercado de trabalho. Desse modo, impõe-se à educação 

(escola e seus atores) o entendimento sobre o ser humano que se quer formar, como 

observado por Becker (1995, p. 163):  

 

(...) penso que o mais importante que a escola precisa fazer é dotar as pessoas de um 

modo de se relacionar com as coisas (...). Nestes termos, creio que uma parte da 

desbarbarização possa ser alcançada mediante uma transformação da situação numa 

tematização com relação às coisas, uma tematização em que o fim da proclamação 

de valores tem uma função, assim como também a multiplicidade de oferta das 

coisas, possibilitando ao aluno uma seleção mais ampla (...) em vez da subordinação 

a objetos determinados preestabelecidos, os inevitáveis cânones educacionais.  
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Conforme o referido autor, ao considerarmos que a educação deva propor concepções 

de formação humana e de sociedade sem se limitar a se adaptar às demandas da sociedade de 

classes (o que não significa desconhecê-las ou ignorá-las), devemos defender atitude 

propositiva e democraticamente comprometida com um projeto de educação que contribua 

para um tipo de sociedade em sintonia com padrões humanos.  

Como, então, trilhar caminhos diferenciados, sabendo-se que as concepções que 

sustentam as políticas de currículo escolar se encontram assentadas na lógica do capital e 

ocupam diferentes espaços da sociedade? E como promover o envolvimento e a 

conscientização dos profissionais da educação para que se comprometam com a educação 

democrática e ao desenvolvimento do currículo em princípios necessários à escola inclusiva? 

Ainda, como trazer à tona a urgência por uma educação embasada nos direitos humanos como 

potencial de superação das desigualdades sociais vigentes e que repercutem no cenário da 

escola? 

Essas questões foram centrais ao longo do processo de elaboração deste estudo. 

Apoiando-nos na Teoria Crítica da Sociedade problematizamos, com apoio do pensamento de 

Adorno (2006, p. 185) que: “Aquele que quer transformar provavelmente só poderá fazê-lo na 

medida em que converter esta impotência, ela mesma, juntamente com a sua própria 

impotência, em um momento daquilo que ele pensa e talvez daquilo que ele faz”. 

Com base no entendimento de que ‘impotências’ serão vencidas quando confrontadas 

e percebidas nos diferentes fios da teia que as compõem, propusemo-nos analisar uma escola 

da rede pública municipal de ensino de Petrópolis/RJ, a fim de conhecer como esta elabora a 

articulação entre as políticas de currículo, formação e inclusão em atendimento à diversidade 

de seus alunos e, desse modo contribuirmos para que, por meio da perspectiva teórica e 

investigativa possamos avançar na superação da inconsciência social própria da sociedade de 

classes.  

Desse modo, a discussão sobre a educação, em seu aspecto emancipatório e crítico- 

dialético, como método de análise educacional e social, para tensionar e desvelar as 

contradições sociais presentes na escola, que contribuem para a manutenção de sua estrutura 

organizacional, como expressão material das relações sociais excludentes, contribuíram para 

problematizar o desenvolvimento do currículo e suas influências sobre a concepção de 

sociedade, a formação docente e a educação inclusiva com aportes nos direitos humanos.  

A aproximação à Escola Municipal Bataillard, lócus deste estudo, possibilitou-nos 

refletir criticamente sobre sua estrutura organizacional, aspectos pedagógicos, curriculares e 

de concepções relativas à formação de professores e ao atendimento de alunos com 
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deficiência(s) como reflexo de políticas de educação desenvolvidas pela rede pública 

municipal de ensino de Petrópolis/RJ.  

Nesse sentido, considerando os objetivos e questões deste estudo, seguem suas 

considerações finais. No que se refere às experiências dos professores em uma escola pública 

inclusiva e os impactos sobre a práxis docente verificamos que: 

 

 Os professores não se sentem contemplados pela formação inicial que lhes é 

possibilitada na Universidade e, embora percebam a necessidade de aprimoramento 

profissional, por intermédio de leituras e atualização de saberes, não se mostraram 

autônomos para assumir esse movimento, o que se faz latente em narrativas de que 

“Eu acho complicado você trabalhar sem formação, eu não tenho uma formação 

específica para isso”; 

 

 A necessidade de maior interação entre os diferentes atores da escola eclodiu como 

elemento essencial à sua constituição como espaço de formação, não somente para 

professores atuantes em salas de aula, como também à totalidade da equipe de apoio e 

técnico-pedagógica, o que revela reconhecimento de que, pela formação 

compartilhada com reflexões e compartilhamentos de saberes, contribui-se à 

constituição de subjetividades propícias a analisar os aspectos culturais e a enfrentar 

os limites sociais vigentes; 

 

 A formação heterônoma do professor contribui para que espere de instâncias outras, 

como o MEC e a Secretaria de Educação as respostas/apoios que validem e tragam 

respostas ao sentimento de impotência frente às necessidades educacionais especiais 

de seus alunos com deficiência(s); 

 

 Concepções impregnadas de preconceitos e estereotipias perpassam o espaço escolar, 

naturalizando-se a não aprendizagem de alunos com deficiência(s), o que contribui 

para a manutenção da opressão e a discriminação na escola pública; 

 

 Em relação ao Projeto Pedagógico da escola, a análise documental revelou-nos que o 

mesmo se apoia em perspectiva humanista, privilegia a metodologia de projetos e 

compreende a escola como espaço de formação de indivíduos críticos e participativos. 

No entanto, observou-se não haver clareza nas respostas dos professores sobre a 
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correlação entre o Projeto Pedagógico, o currículo e ações inclusivas desenvolvidas 

na escola que ficam amparadas sob o guarda-chuva dos projetos desenvolvidos ao 

longo do ano letivo. Nesse sentido, afirma-se o distanciamento entre teoria e práxis, 

dificultando-se a promoção de prática pedagógica emancipada e emancipadora; 

 

 Embora as narrativas tenham revelado incertezas e dúvidas dos professores quanto às 

suas ações em atendimento à inclusão escolar, em contrapartida fez-se notório o 

reconhecimento da escola como espaço que contribui democraticamente para a 

educação inclusiva e o desenvolvimento dos alunos com deficiência(s), por favorecer 

a sensibilização e acolhimento à diversidade humana. 

 

Tem-se por fundamental decifrar o modo como o mundo dos homens é organizado, as 

condições e condicionamentos que promovem o seu modo de ser para se desvelar a essência 

do contexto de produção de vida e da consciência dos indivíduos, ou seja, a construção da 

sociedade se encontra na própria sociedade em que os indivíduos são inseridos como agentes 

e pacientes das condições objetivas e materiais do estágio civilizatório vigente. 

Nesse estudo constatamos que a relação teoria-práxis coloca-se central, em se tratando 

da educação como instrumento para se pensar as contradições sociais, que contribuem para os 

limites impostos à inclusão de alunos com deficiência(s), consequentemente à segregação na 

escola pública. 

Para Adorno (1969, p. 1)
97

 teoria e prática não se separam, ao afirmar que: “(...) creio 

que uma teoria é muito mais capaz de ter consequências práticas em virtude de sua própria 

objetividade, do que quando se submete de antemão à prática”. Logo, a interdependência 

entre teoria e prática é elemento essencial para que o professor experiencie e problematize 

condutas pedagógicas. Ou seja, “pense por si”. 

Nesse sentido, o fundamento da estrutura social predominante, tal como concebido 

pelo modo de produção capitalista, contribui para que o professor deposite em terceiros –

MEC, Secretaria de Educação, dentre outros – a resposta às demandas para as quais não se vê 

preparado. Coloca-se a questão da importância dos professores, assim como os demais 

profissionais da escola, assumirem suas responsabilidades com a escola 

inclusiva/democrática, e não as transferir a terceiros, o que evidencia a heteronomia no lócus 

                                                 
97

 O trecho se encontra em entrevista concedida à revista alemã "Der Spiegel" (nº 19) em 1969, com o título de 

“Meu pensamento sempre esteve numa relação muito indireta com a prática”. Disponibilizado no site: 

nupese.fe.ufg.br/. Acesso em 29 de janeiro de 2018. 
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da escola na atualidade. Desse modo, apoiamo-nos no posicionamento de Costa (2009, p. 82), 

ao problematizar que: 

 

(...) para além dos desafios enfrentados pelos professores, sobretudo pelo fato de se 

julgarem despreparados para atuar em classes inclusivas, é importante afirmar não 

haver necessidade de estar preparado para atuar com a diversidade dos alunos, pois 

esses são seres humanos subjetivos e singulares e se encontram em processo de 

diferenciação, sobretudo quando participam das diversas instâncias sociais, com 

destaque para a escola pública. 

 

Assim, são equivocados os limites postos às diferenças existentes nos alunos com 

deficiência(s), visto a diferença ser característica inerente à subjetividade, ou seja, à 

humanidade dos indivíduos. 

Pela análise da categoria em destaque nos foi possível perceber que as limitações 

impostas aos professores para a práxis em viés inclusivo são aquelas intrínsecas à lógica 

produtivista que permeia o espaço escolar, obstaculizando o livre pensar e o desenvolvimento 

da autonomia docente em viés teoria-práxis. No entanto, também nos foi possível a 

constatação de haver movimento favorável à aproximação à práxis docente em viés crítico, 

pelo reconhecimento do potencial de uma educação democrática pela inclusão escolar e pelo 

questionamento à introjeção de práticas e valores que reiteram a lógica da formação 

heterônoma vigente.  

 

No tocante às concepções de currículo presentes nas políticas de educação e os 

impactos das concepções dos professores sobre o assunto, tendo em vista a necessidade de 

democratização da escola pública face às demandas por educação inclusiva, concluímos que: 

 

 Os professores demonstraram pouco conhecimento sobre as políticas para o currículo 

da Educação Básica brasileira, limitando-se ao resgate de nomenclaturas – PCNs, 

LDBEN, BASE – dentre outras, com denúncias às constantes mudanças nas políticas 

nessa área; 

 

 A concepção conteudista permeia a compreensão dos professores de que ao currículo 

cabe a transmissão de conteúdos, papel regulador e eficientista que visa atender à 

demanda social por empregabilidade em apoio a mecanismos de dominação e 

adaptação; 

 



171 

 

 Por não se perceberem partícipes das políticas de currículo apresentadas, há 

distanciamento dos professores daquilo que se constitui seu material de trabalho, pois 

delegam a instâncias externas a oferta de organização de conteúdos e orientações 

metodológicas descompromissando-se desse movimento, o que contribui para a 

fragilidade de consciência sobre as intencionalidades subjacentes às políticas de 

currículo; 

 

 Dificuldades relacionadas a apoios externos como disponibilização de profissionais, 

materiais pedagógicos e ainda maior espaço físico na escola foram apontados como 

entraves ao adequado desenvolvimento do currículo com potencial inclusivo, sem que 

tivessem sido observadas reflexões sobre o para quê dessas demandas, reduzindo-se 

os fins a meios; 

 

 Há desalento e frustração dos professores no desenvolvimento do currículo em 

relação aos alunos ditos ‘incluídos’, o que revela as imposições do atual processo 

civilizatório, cujo tempo é atrelado àquele da eficiência e produtividade, assim vale 

mais o que mais e melhor produz em um curto espaço de tempo, característica 

intrínseca à pseudoformação; 

 

 A racionalidade técnica inerente à formação de professores, em especial aqueles tidos 

como ‘especialistas’ em disciplinas que lecionam, evidenciou maiores dificuldades 

desses docentes na abordagem dos alunos com deficiência(s), assim como menor 

flexibilidade para momentos de encontros e estudos sobre o tema. Ou seja, 

evidenciou-se padrão de comportamento compatível com a adesão ao coletivo e 

assim, mesmo que imprimam características individuais ao seu modo de trabalho, não 

há a percepção de autorreflexão crítica sobre a ação realizada; 

 

 O Projeto Pedagógico apresentou-se distanciado dos professores, e mesmo frente a 

afirmações de alguns professores de que contemple o currículo, não houve clareza 

sobre o desenvolvimento da práxis pedagógica, por vezes travestida em pseudo-

atividades; 

 

 Embora os professores reconheçam que nos últimos anos as políticas públicas para a 

educação brasileira foram favoráveis a uma escola inclusiva, há incompreensão e 

dúvidas sobre o papel do currículo nesse processo; 
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Reitera-se que, de acordo com o pensamento adorniano, em seu sentido mais profundo 

o ato de pensar não se faz isolado da capacidade de experimentar, cabendo à educação o 

desenvolvimento de condições propícias para tal, ou seja: “Eu diria que pensar é o mesmo que 

fazer experiências intelectuais. Nesta medida e nos termos que procuramos expor, a educação 

para a experiência é idêntica à educação para a emancipação”. Adorno (1995,151). Logo, ao 

se educar para a experiência, educa-se para o pensar e vice-versa, o que instiga o indivíduo a 

reconhecimento e análise de questões objetivas materiais que contribuem para a alienação e 

uniformização do pensamento, condição inerente à cultura contemporânea. 

Depreende-se disso o aspecto mediador da educação proposto pelos pensadores 

frankfurtianos, ou seja, a aptidão à realização do nexo com o exterior como experiência 

dialeticamente mediatizada, em que a aproximação ao objeto se distancie de padrões impostos 

como obstáculos ao emancipado pensar, conforme palavras de Adorno (Op. cit., p. 143): “De 

um certo modo, emancipação significa o mesmo que conscientização, racionalidade. Mas, a 

realidade é simultaneamente uma comprovação da realidade, e esta envolve continuamente 

um movimento de adaptação”. Sob essa perspectiva adaptação e conscientização não são 

forças excludentes, mas complementares se tomadas como possibilidades a reflexões críticas 

que ensejem transformações sociais. 

A categoria em análise evidenciou barreiras à prática pedagógica autônoma e crítica 

pelo trabalho com o currículo estabelecido. Os elementos estruturantes aos quais o currículo 

se encontra atrelado interferem no trabalho docente na medida em que não contribuem para 

avanços no que diz respeito à função do ensino e seu compromisso social na formação 

democrática justa e humana.  

 

 Sobre a presença da Educação em Direitos Humanos nas políticas de currículo escolar, 

levando-se em consideração os aspectos sociais, históricos e pedagógicos instituídos do/no 

cenário da escola, constatamos que: 

 

 Houve reconhecimento e consenso entre os professores de que o desenvolvimento de 

uma cultura de tolerância e paz nas escolas contribui para o respeito às diferenças, 

promove a aproximação entre professores e alunos e possibilidades a se reconhecerem 

no contexto sociocultural em que encontram inseridos, aspecto importante na luta por 

uma sociedade igualitária e justa; 

 

 A educação inclusiva foi reconhecida como elemento de humanização na/da escola 
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nos relatos apresentados, ao perceberem que o contato com o diverso naturaliza as 

relações e acolhe as diferenças. Desse modo, não só os alunos se veem acolhidos, mas 

ao professor é dada a possibilidade de ultrapassar o imediatismo proposto pelas ofertas 

curriculares ao atuar como mediador de reflexões entre o aluno e seu mundo; 

 

 O trabalho desenvolvido, por meio de projetos, com as competências sócio emocionais 

na escola revelou-se como ponto positivo pelas possibilidades abertas a trabalho com a 

sensibilidade de alunos e professores em potencial humanizador; 

 

 Os professores ressaltaram a importância do trabalho pedagógico voltado ao 

combate do preconceito e do bullying, formas de violência que violam os direitos 

humanos e contribuem para alimentar a discriminação latente em nossa sociedade, 

onde impera a competição, o individualismo e a adaptação ao existente; 

 

 As questões sociais, políticas e econômicas foram reconhecidas como entraves ao 

desenvolvimento do currículo em viés democrático, pela imposição de orientações e 

normativas pedagógicas centradas na cisão entre conteúdos considerados 

propedêuticos e aqueles voltados à formação técnica e profissional – Ensino Médio, o 

que demonstrou a onipresença da razão instrumental e, por consequência a alienação 

de consciências pela pseudoformação; 

 

 Mesmo levando em consideração os limites sociais postos à escola e à educação, pela 

sociedade de classes, foi possível verificar a receptividade, por parte dos professores, 

para o desenvolvimento de subjetividades sensíveis e aptas ao respeito às diferenças 

pelas experiências na escola inclusiva; 

 

Pensar a educação inclusiva significa romper com o imaginário da educação marginal 

e marginalizada, por não ser reconhecida como direito humano de cidadania. O momento 

histórico demanda fortalecimento da resistência para a luta em prol da manutenção e avanço 

dos direitos humanos à educação e à inclusão até agora conquistados o que é percebido pelas 

políticas de educação e inclusão de alunos com deficiência(s) na escola.  

Porém, o ato de chegar à escola não é garantia de atendimento humanizado com 

potencial emancipatório. Nesse sentido, ao nos remetermos às políticas para o currículo 

escolar buscamos tensionar as concepções que impregnam esse instrumento de ensino como 
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componente privilegiado para reflexões sobre a garantia de uma educação comprometida com 

a diversidade humana posto que, conforme observado por Ainscow (2008, p. 7): 

 

As estratégias de ensino não são desenvolvidas nem imaginadas no vazio. A 

elaboração, seleção e utilização de determinada abordagem ou estratégia de ensino 

nasce das percepções acerca da aprendizagem e acerca dos alunos. Defendo que 

mesmo os métodos pedagogicamente mais avançados correm o risco de se tornar 

ineficazes nas mãos de educadores que, implícita ou explicitamente, subscrevem 

um sistema conceptual que encara alguns alunos, na melhor das hipóteses, como 

limitados e com necessidade de recuperação, ou, na pior das hipóteses, como 

deficientes e sem possibilidade de recuperação. 

 

 Com base nessa afirmativa, as ações docentes não se fazem no vazio, porque 

impregnadas de concepções que necessitam ser percebidas e confrontadas em seus limites. A 

perspectiva da educação como potencial de humanização passa necessariamente pela maneira 

como o currículo é concebido e desenvolvido nas escolas. Se em contornos técnicos e 

produtivistas, alinhados com a sociedade do capital, somente contribuirá para que a 

hegemonia cultural e econômica seja preservada e, em seu lastro a barbárie social avance. 

Porém, novas possibilidades se abrem pela educação ao nos voltarmos à educação em/para os 

direitos humanos.  

 Nos dias atuais podemos perceber que a Cultura dos Direitos Humanos vem se 

consolidando muito além da perspectiva político-jurídica formal do momento de sua 

fundação. Tornou-se perspectiva multidimensional por se inscrever no próprio ser humano e 

transversal, pois atravessa os mais diversos campos da atividade humana (SILVEIRA, 2014). 

 Tema atual e urgente, a Educação em Direitos Humanos (EDH) se apresenta como 

mola propulsora a reflexões urgentes na escola como os atos de violência, a discriminação 

contra as minorias, o flagelo da pobreza e o reducionismo da disparidade social que reina em 

nossa sociedade.  

 No lastro dessas reflexões, retomamos o pensamento de Adorno (1995) que considera 

o compromisso histórico posto à educação de lutar contra a barbárie social que atravessa o 

processo civilizatório atual. Embora ainda frágeis as chances de haver mudanças 

significativas nos processos sociais e políticos que geram a barbárie, Adorno (1995, p. 121) 

enfatiza o lado subjetivo das pessoas, as possibilidades ao desenvolvimento da sensibilidade, 

ou seja,  

 

É preciso conhecer os mecanismos que tornam as pessoas capazes de cometer tais 

atos, é preciso revelar tais mecanismos a eles próprios, procurando impedir que se 

tornem novamente capazes de tais atos, na medida em que se desperta uma 

consciência geral acerca desses mecanismos.  
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 Nesse percurso, pela Educação em Direitos Humanos são criadas oportunidades à 

aproximação dos homens a seus semelhantes e, a partir dessa experiência serem 

desenvolvidas subjetividades sensíveis e acolhedoras, pois pela Educação em Direitos 

Humanos reafirmamos a Educação para os Direitos Humanos. 

 Desse modo ao permear o currículo formal e fazer-se presente no Projeto Pedagógico 

das escolas, chances se fazem à instituição de uma Cultura de Direitos Humanos, pela 

formação de sujeitos que se percebam parte de uma totalidade social e, assim, 

corresponsáveis pelo contexto social. Nesse patamar, com o apoio de Silveira (2014, p. 88) 

consideramos: 

 

Se a Escola (e aqui estamos denominando as instituições escolares das mais 

diversas etapas e modalidades de ensino) e o seu corpo docente tiverem consciência 

de sua centralidade no processo de socialização cultural, para a formação de 

sujeitos participativos, de dignidade, autonomia, reflexividade crítica; se a Escola e 

o corpo docente tiverem consciência do muito que podem fazer, em parceria com a 

comunidade, nessa direção, serão valorizados e se autovalorizam. E causarão temor 

a muitos, sem empunhar uma única arma, exceto a do conhecimento e inteligência. 

Mas não é o que acontece. Será por isso que a Educação não é política prioritária de 

nossos governantes? Desvalorizado como categoria pela sociedade, que não 

reconhece, de fato, a sua real importância, o professorado se auto desvaloriza, nutre 

uma baixa autoestima e, às vezes, destila ressentimentos contra os/as alunos/as. 

Briga a briga errada. Então, o primeiro passo para promover-se a EDH é o/a 

educador/a educar-se nesta cultura. 

 

 Conforme indicativos apresentados pela referida autora, consideramos o 

protagonismo dos professores de, pelo pensamento crítico e na concretude da ação 

pedagógica, educar-se e educar na Cultura dos Direitos Humanos e nessa vertente assumirem 

a centralidade de ações que contribuam para o desenvolvimento de uma cultura de tolerância 

e paz, conforme afirmado por Bobbio (2004, p. 203): “A princípio, a enorme importância do 

tema dos direitos do homem depende do fato de ele estar extremamente ligado aos dois 

problemas fundamentais de nosso tempo, a democracia e a paz”. Com base na afirmativa do 

autor, reafirmamos a educação inclusiva como potencial fonte para o desenvolvimento de 

espaços democráticos de respeito e acolhimento e, por conseguinte indutora de 

subjetividades resistentes à violência, ao preconceito e à discriminação.  

 Ao considerarmos as narrativas dos professores participantes dessa pesquisa, 

concluímos por avanços na disposição de acolhimentos humanizado e respeitoso de alunos 

com deficiência(s) na escola, porém, a dinamização do currículo em potencial inclusivo ainda 

se vê obstada pelas condições sociais objetivas que impõem relações mediadas pela indústria 
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cultural e por mecanismos de instrumentalização refratários à formação natural do homem-

com-o-homem, experiência formativa com potencial humanizante e emancipatório. 

 

Pela aproximação às possíveis contribuições da formação e atuação dos professores no 

entendimento, conscientização e superação dos limites históricos e socioculturais presentes 

nas políticas e na implantação do currículo na escola, apresentamos: 

 

 Os professores reconheceram a interferência do currículo sobre sua formação, pois 

afirmaram exigências inerentes ao desenvolvimento do currículo em sua prática 

pedagógica, porém atrelando o currículo à sequência de conteúdos, ou seja, em 

objetividade heterônoma; 

 

 Ao abordarem o tema ‘adaptações curriculares’ há esvaziamento do contexto 

inclusivo, visto a ação voltar-se somente aos alunos com deficiência(s) apartando-os 

dos demais no desenvolvimento das atividades pedagógicas, marca do preconceito 

social ainda vigente, pela busca da normatização compensatória do considerado 

diferente; 

 

 O ‘progresso’ e as ‘novas tecnologias’ foram abordados como componentes que 

desestabilizam o professor e exigem atualizações em suas práticas. No entanto, sem 

questionamentos a respeito de seu valor para transformações sociais, ou seja, em viés 

acrítico; 

 

 Embora alguns professores reconheçam o reducionismo da formação docente e a 

necessidade de buscas e estudos que contemplem o currículo e a prática docente, as 

demandas a que se referem acabam reduzidas a justes do conteúdo curricular para 

‘melhor desenvolvê-lo’. Nessa perspectiva, reitera-se a face adaptativa do currículo às 

demandas sociais e travam-se possibilidades a uma experiência emancipatória a 

professores e alunos; 

 

 Os relatos apontaram que o Projeto Pedagógico em pouco contribui para momentos 

de encontros e reflexões conjuntas entre os professores, sendo os poucos momentos 

de encontro direcionados a informações sobre os alunos, descolados de participação 

docente. Assim, foi-nos possível constatar a escola ainda subserviente a questões 
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burocráticas e operacionais que, embora necessárias, em pouco contribuem para a 

construção de compromissos compartilhados; 

 

 Entretanto há vislumbres de avanços reflexivos por relatos relativos à experiência 

com a educação inclusiva e o currículo aos professores conceberem a observação, a 

aproximação e a convivência com os alunos deficientes como ações necessárias. 

Assim, podemos considerar possibilidades à formação, pela experiência, de alunos e 

professores com potencial reflexivo e crítico, em combate ao caráter maniqueísta da 

sociedade e como espaço de valorização do ser humano. 

 

Na perspectiva da Teoria Crítica da Sociedade, cabe à educação afirmar para onde 

deve conduzir a formação e, consequentemente, contribuir à formação do indivíduo. As 

considerações acima reiteram o aspecto heterônomo da formação de professores como 

componente crucial para que se reconheçam como indivíduos capazes de intervir em sua 

realidade. Conforme o pensamento de Costa (2009, p. 70): “(...) faz-se urgente uma formação 

de professores para a reflexão e a crítica, que ultrapassem os limites baseados na deficiência 

(...)”, é necessário que a formação docente, na perspectiva crítica, possa contribuir tanto para 

o enfrentamento e superação dos limites impostos à educação inclusiva, quanto para a 

construção de alternativas, necessariamente fundamentadas em bases democráticas e 

emancipatórias da educação para os indivíduos, professores e alunos. 

Viver experiências durante seu fazer docente propicia ao professor a reflexão essencial 

à elaboração de conceitos, possibilitando o enfrentamento das (in)certezas e dúvidas 

gestadoras e alimentadoras de estereotipias e preconceitos. Pois, para Crochík (1995, p. 18): 

“Como a experiência e a reflexão são as bases da constituição do indivíduo na sua relação 

com a cultura, a sua ausência caracteriza o preconceito”.  

Por isso, a importância de reflexão no coletivo e no cotidiano escolar para o 

desenvolvimento de ações coletivas compromissadas com a cultura da educação inclusiva, ou 

seja, aquela que busca e encontra respostas, segundo Costa (2009, p. 68) “(...) no diálogo e na 

experiência entre diferentes subjetividades”. Desse modo, assumindo-se como protagonista de 

sua formação, o professor romperá com a lógica reprodutora da racionalidade técnica de que 

respostas se encontram prontas e externamente construídas. Ou seja, reflexões compartilhadas 

contribuem, dentre outras, para a percepção da insuficiência dos conhecimentos a priori 

impostos para o enfrentamento das exigências materiais da sociedade vigente. Conforme 

constatado por Costa (Op. cit., p. 71) em seus estudos, ao conceber que: 
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À medida que esses profissionais vão elaborando conhecimentos acerca da inclusão 

dos alunos, reconhecem a diferença como essência da humanidade, passando a 

perceber as possibilidades de crescimento, de troca de experiências e de 

aprendizagens inerentes à inclusão, desenvolvendo a consciência crítica a respeito 

das relações humanas. 

 

Dessa forma, temos que urge desenvolver a formação de professores em dimensão 

teórica e na produção do conhecimento por intermédio da pesquisa, pois ao admitir-se a 

perspectiva formativa pela experiência teórica e investigativa melhores serão as possibilidades 

à humanização de professores e alunos ao se contraporem à “(...) dominação e inconsciência 

social, marcas da sociedade de classes”. (Costa, 2015, p. 18) 

Vale destacar que os professores participantes deste estudo reconheceram e validaram 

a necessidade da escola inclusiva em respeito à diversidade humana. Nesse sentido, reafirma-

se o caráter crítico-dialético e emancipatório da educação, que não somente deve se voltar ao 

reconhecimento da necessidade de transmissão e desenvolvimento de valores humanistas, 

como indicar, confrontar e romper as condições sociais que impedem esse movimento. 

Não se pode negar que refletir sobre as possibilidades de um espaço escolar inclusivo 

leva muito além da discussão sobre currículos, metodologias e planejamentos, uma vez 

estarem os mesmos atrelados a concepções pré-existentes. Logo, ao se voltar ao fazer 

inclusivo, volta-se, sim, às mudanças de concepções há muito arraigadas. Em seu potencial 

crítico, a educação possui, necessariamente, um viés político. Aos espaços educacionais cabe 

desvendar as supostas verdades que lhes são impostas – dentre elas as propostas de currículo, 

e assim contribuir para o desenvolvimento de indivíduos atentos e afeitos à superação das 

condições discriminatórias vigentes. 

Considerando os resultados de nosso estudo sobre currículo, formação, inclusão e 

Educação em Direitos Humanos com ênfase nos seus desafios e perspectivas, tendo como 

ponto central a democratização da escola pública, constatamos que romper com o estabelecido 

para possibilitar experiências formativas que se contraponham à violência e à regressão tanto 

humana quanto social é aspecto a ser considerado pelo educador consciente de seu 

compromisso crítico e emancipatório. Para tal, requerendo conhecimento teórico e 

investigativo para assumir com ousadia os desafios de se viver e trabalhar em educação 

escolar no seio da sociedade de classes, na qual impera a lógica mercantilista, inclusive da 

educação.  

Vale salientar que, no estágio civilizatório em que nos encontramos, os limites estão 

postos, logo ultrapassá-los requer mudanças sociais muito mais profundas, pois convivemos 
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com as margens de possibilidades que nos são permitidas, conforme reflexões de Marcuse: 

“Os instrumentos de produtividade e progresso, organizados em sistema totalitário, 

determinam não apenas as utilizações reais, mas também as possíveis”. (1982, p. 233). Pela 

afirmativa do autor, concluímos que não basta somente desenvolver a capacidade reflexiva, 

mas ousar problematizá-la em confronto com a realidade objetiva a fim de mudanças 

estruturais pela prática comprometida com o rompimento com modos de deformações 

ideológicas comuns em nossa sociedade.  

Assim, a experiência deste estudo, para além de revelar a produção e reprodução da 

sociedade pela lógica do capital que historicamente impera e gera processos de segregação, 

exclusão, discriminação e violência propiciou-me o atrevimento à resistência, oposição e 

superação a mecanismos de barbárie – dentre os quais o currículo – que imperam na escola 

pública.  
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APÊNDICE 1
98

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

 

 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO E DOUTORADO 

PESQUISA: Currículo e Formação: 

 limites e contradições na educação inclusiva 

ORIENTADORA: Profª. Drª. Valdelúcia Alves da Costa 

DOUTORANDA: Wanda Lúcia Borsato da Silva 

 

Perfil e experiência profissional: questionário
99

 

 

1. Nome: 

 

2. Idade: 

 

3. Nível de formação: 

 

4. Área da atuação: 

 

5. Pós-graduação/Mestrado/Doutorado: 

 

6. Outro(s) curso(s) que julgue importante(s) à sua formação: 

 

7. Tempo de atuação no magistério: 

 

8. Tempo de atuação na escola pesquisada: 

                                                 
98

 A íntegra das entrevistas se encontra gravada em mídia (CD) anexada a este estudo. 
99

 Foram utilizados pseudônimos em respeito à identidade dos participantes. 
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APÊNDICE 2 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

 

 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO E DOUTORADO 

PESQUISA: Currículo e Formação: 

 limites e contradições na educação inclusiva 

ORIENTADORA: Profª. Drª. Valdelúcia Alves da Costa 

DOUTORANDA: Wanda Lúcia Borsato da Silva 

 

Entrevista semiestruturada – Professores/Gestora/Orientadora Escolar 

 

1. Fale sobre sua experiência como professor/a; gestor/a; orientador/a de uma escola pública 

inclusiva.  

 

2. O que você sabe sobre currículo? 

 

3. Você conhece as políticas de currículo para a educação brasileira? 

 

4. O projeto pedagógico da escola contempla o currículo? Comente sobre isso. 

 

5. Como é organizado o currículo em sua escola? 

 

6. Sob seu ponto de vista, quais são as demandas da inclusão para o currículo escolar? 

 

7. Comente os desafios enfrentados no cotidiano escolar no desenvolvimento do currículo em 

atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos incluídos. 

 



189 

 

8. Na escola há espaços sistematizados de discussão e reflexão sobre o currículo e a educação 

inclusiva durante o bimestre letivo envolvendo direção, orientação pedagógica e professores? 

Teça comentários a respeito. 

 

9. Você considera que o currículo desenvolvido em sua escola tem contribuído à formação 

dos alunos na perspectiva dos direitos humanos? Justifique.  

 

10. A educação como fenômeno social é parte integrante das relações sociais, econômicas, 

políticas e culturais de uma determinada sociedade. Você julga que o currículo escolar seja 

influenciado por essas relações? Justifique. 

 

11. Em sua opinião, o currículo e a maneira como é desenvolvido na escola exerce influência 

sobre a formação dos professores? Justifique. 

 

12. Gostaria de fazer alguma consideração, abordar alguma outra questão ou esclarecer algo 

mais? 
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APÊNDICE 3 

 

QUESTIONÁRIO E ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO E DOUTORADO 

PESQUISA: Currículo e Formação: 

 limites e contradições na educação inclusiva 

ORIENTADORA: Profª. Drª. Valdelúcia Alves da Costa 

DOUTORANDA: Wanda Lúcia Borsato da Silva 

 

Perfil e experiência profissional: questionário 

Entrevista Semiestruturada 

 

1. Perfil e experiência profissional:  

Nome
100

 Formação Tempo/Magistério Tempo/Escola Carga Hor. Sem. Idade 

Paula Licenciatu

ra em 

Pedagogia 

24 anos 5 anos 20h 46 anos 

 

2. Participou de curso de extensão ou pós-graduação (lato sensu e/ou stricto sensu)? 

Quais? 

Pós-graduação em Educação Infantil 

 

3. Outro curso que você considere ter contribuído à sua formação?  

PROFA – Programa de Formação de Professores Alfabetizadores. 

 

4. Fale sobre sua experiência como professor/a de uma escola pública inclusiva.  

                                                 
100

 Utilizou-se pseudônimo em respeito à preservação da identidade dos participantes. 
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Há vinte quatro anos, quando entrei na rede municipal, a primeira turma que eu peguei tinha 

um aluno especial, só que na época que eu entrei não tinha essa perspectiva da inclusão. Ele 

simplesmente estava lá. O aluno caiu lá de paraquedas. Não tinha essa visão toda da inclusão 

e realmente eu senti muita dificuldade, não tinha o olhar, eu trabalhava com o que eu podia 

com o que eu sabia sem muita experiência. Então, assim, eu trabalhava com o que eu tinha 

com o que eu achava que era melhor. Eu fazia um trabalho na turma e respeitava as 

dificuldades de cada criança. Sim... Às vezes aquilo me estressava, eu não tinha muito 

‘feeling’ para lidar com aquela situação quando eu comecei. Passaram-se os anos, muito 

tempo e agora passei a ter essa noção da inclusão. 

 

Assim se eu te falar... Tá preparada a gente nunca tá preparada é questão de literatura, você lê, 

mas cada um é muito particular. Eu fico observando e vou ajustando aquilo que cada um pode 

fazer. 

 

5. O que você sabe sobre currículo? 

Olha, bom... O pouco que eu sei... Assim, a questão do currículo a gente tem e a gente no final 

do ano a Orientadora sempre faz uma reunião com a gente. Aí vemos os parâmetros que a 

gente vai querer seguir, os objetivos para o próximo ano e a gente traça um esboço do 

queremos do currículo para o ano e quais são os conteúdos que vão ser trabalhados durante 

um ano. Só que assim, o que eu entendo por currículo vai além disso. Tem a proposta e tenho 

um tema a ser abordado, um projeto a ser abordado... Eu acho que tem que ser além disso... 

Qual a minha proposta em relação a isso? Quais são os parâmetros que eu posso ter? Não sei 

se seria isso... Aqui na escola a gente traça o planejamento, monta o currículo para o ano 

seguinte só que esse currículo é totalmente flexível e conforme a gente vai trabalhando a 

gente vai sentindo a necessidade de acrescentar ou tirar o que for preciso. 

 

6. Você conhece as políticas de currículo para a educação brasileira? 

Bom, a gente estudou os Planos Nacionais Curriculares na faculdade a gente teve esse 

momento de leitura. Agora, falar assim em relação a aprofundamento em relação a isso eu 

realmente posso falar que não me aprofundei nem estudei. O que eu vejo mais do currículo da 

Educação Infantil é a questão do brincar, da socialização e isso eu busco trabalhar. A questão 

do corpo, do conhecimento de si para depois estar conhecendo o outro. Nos projetos que a 

gente tem trabalhado aqui na escola eu acho que tem sido muito positivo a questão do 

bullying. Na Educação Infantil a gente trabalha muito a ‘palavrinha mágica’ e tudo tem sido 
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muito interessante, trabalhar isso com eles o tempo todo não só ficar naquelas palavrinhas 

mágicas, mas no contexto do que acontece no dia a dia. Então acho que é um currículo faz 

parte... 

 

7. O projeto pedagógico da escola contempla o currículo? Comente sobre isso. 

Olha só, vou te falar a verdade... O Projeto Político Pedagógico a gente faz junto e conversa 

sim, mas eu não li o PPP ainda na íntegra. Inclusive eu estou com a estagiária e ela precisou 

como trabalho da Faculdade, aí eu peguei e comecei a dar uma lida no PPP. Assim, eu não 

posso falar se contempla. Eu acredito que esteja lá, mas eu realmente falar que eu conheci o 

Projeto Político Pedagógico da escola na íntegra, não. 

 

8. Como é organizado o currículo em sua escola? 

No final do ano todos os professores sentam e a gente faz em cima dos descritores. A 

orientadora deixa bem à vontade. Trabalhamos em cima é do Plano de Curso que a Prefeitura 

manda. Recebemos o planejamento curricular da Educação Infantil e ficamos um tempo com 

ele. Depois nos reunimos e vemos o que a gente pode fazer na nossa escola e aí o que 

acontece é que eu vou pesquisando outras coisas, trago o que eu acho de interessante e aí 

sentam as professoras de Educação Infantil junto com a orientadora escolar e a gente traça 

para o ano seguinte o que é importante dentro do que é o mínimo que é exigido. A gente traça 

pensando que na Educação Infantil entram muitas coisas: música, artes, movimento, dança, 

então a gente pra tentar encaixar um pouquinho de cada coisa não é fácil. 

 

9. Sob seu ponto de vista, quais são as demandas da inclusão para o currículo escolar? 

Deixa eu tentar entender a tua pergunta: seriam quais são as necessidades para atender essas 

crianças? Eu acho que em primeiro lugar é a gente está bem informado sobre o problema do 

aluno, a gente ter assim, por exemplo, igual a Maria
101

 chegou com um laudo, mas eu acho 

assim... Será que esse laudo é um laudo (não eu querendo ir contra o médico, Deus me livre!), 

Mas como pode uma criança de quatro anos ser diagnosticada com esquizofrenia? Isso é 

possível?! Na minha cabeça pode ser sim um transtorno dela, desafiador, opositor talvez...  

 

Então eu acho que falta um preparo do professor e também acho que falta um suporte para a 

gente relação a isso. Até a questão de estrutura. Não da sala, eu acho que a gente tem que ser 

                                                 
101

 Nome fictício para resguardar a identidade da criança. 
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realista, a sala não vai aumentar nem diminuir. A Secretaria de Educação não vai fazer ... A 

nossa realidade é o que a gente tem, mas eu acho assim o material a gente tem que ficar 

inventando... Ter mais material disponível para trabalhar com as crianças...  

 

Eu acho assim: a falta de material mais adequado, a questão do preparo do professor, o tempo 

de planejamento. Por exemplo, eu trabalho 40 horas por semana, aí eu chego em casa e tenho 

dois filhos, tenho família, tenho casa... Tem também a vontade do professor. Essa questão de 

trabalhar ‘o especial’ em trabalhar com crianças especiais, o currículo, a mudança não 

depende das políticas públicas simplesmente. Na minha visão depende do querer também, de 

você se dispor, só que a gente sabe muito bem que a realidade do dia-a-dia e tudo acaba 

impedindo que isso aconteça. 

 

10. Comente os desafios enfrentados no cotidiano escolar no desenvolvimento do 

currículo em atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos incluídos. 

A dificuldade é a organização de atividades. Algumas atividades que eu preparo, é comum a 

todos independente de serem especiais ou não eu sei que eles vão dar conta com o tempo 

deles. Mas é complicado... Esse ano a minha turma é pequena e eu tenho estagiária, mas 

quando a turma é grande você não tem como trabalhar atividades diversificadas para esses 

alunos e até dar conta do preparo do estagiário que vai dar suporte aos alunos. Assim o 

preparo da aula, do currículo isso para mim é complicado trabalhar a diferença, assim ter que 

trabalhar atividades variadas. 

 

11. Na escola há espaços sistematizados de discussão e reflexão sobre o currículo e a 

educação inclusiva durante o bimestre letivo envolvendo direção, orientação pedagógica 

e professores? Teça comentários a respeito. 

Temos. A gente tem tido os estudos com a orientadora uma vez por mês. A gente senta e 

conversa. Na primeira reunião do ano ela levou o nome de todos os alunos incluídos da escola 

e falou ‘o problema’ de cada um. Os que tinham laudo. Ela passou isso para toda a equipe de 

professores. Eu achei muito interessante porque o aluno passa para o sexto ano e a escola toda 

fica integrada em relação aos ‘problemas’ de todos os alunos que são incluídos. A gente tem 

este olhar. Gosto das trocas entre os professores, às vezes eu pensei essa proposta e o outro já 

coloca uma sugestão, a orientadora traz texto de estudo pra gente tá se aprofundando. Isso eu 

acho bom. A gente tem esse espaço é estimulada. Assim, pelo menos, esses encontros fizeram 



194 

 

isso com a gente, a gente tem podido chorar as nossas mágoas que a gente precisa entendeu?! 

Tem hora que a gente precisa! 

 

12. Você considera que o currículo desenvolvido em sua escola tem contribuído para a 

humanização da educação e da formação dos alunos na perspectiva dos direitos 

humanos? Justifique.  

Sim. O que eu viso na Educação Infantil é a questão da socialização, da interação, de criar 

situações problemas na sala e que essas crianças especiais possam participar se sentindo 

integrantes do grupo, fazendo parte do grupo. Percebo que a turma toda tem um carinho 

especial por eles. Tanto que eu não vejo exclusão por parte dos colegas. Eles interagem 

naturalmente. 

 

13. A educação como fenômeno social é parte integrante das relações sociais, 

econômicas, políticas e culturais de uma determinada sociedade. Você julga que o 

currículo escolar seja influenciado por essas relações? Justifique. 

Em parte eu acho que ainda tem muito preconceito. Não que o currículo esteja baseado como 

é que eu vou te falar, o currículo em si que eu vou trabalhar não vou me preocupar tanto com 

que a sociedade está colocando, mas eu acho que está indo, de modo geral de fora para dentro. 

As pessoas, assim: ‘Ah, mas eu não vou botar meu filho lá porque tem aquela criança assim 

assado...’ Mal sabe o que aquela criança ‘assim assado' vai ajudar o filho dele em tanta coisa, 

em amadurecer, a aprender a ser mais solidário, a ser mais amigo. Eu vejo que o André
102

 ele 

está sempre ajudando todo mundo é um fofo! Então o que tem de contribuição da criança 

especial para crianças é ditas aspas normais?! Restrição temos todos nós e se for parar pra 

pensar cada um é especial na sua peculiaridade. Eu vejo assim ainda tem um preconceito de 

fora, agora eu acho que dentro da escola já não vejo não percebo. Tem aquele baque quando a 

gente recebe a criança, aquela expectativa do professor. Querendo ou não, o professor no 

início do ano olha e ninguém fala, mas se você vai receber dois alunos especiais aí você gela. 

Quando você começa a conviver com aquele aluno...  

 

 

                                                 
102 Nome fictício para resguardar a identidade da criança. 
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14. Em sua opinião, o currículo e a maneira como é desenvolvido na escola exerce 

influência sobre a formação dos professores? Justifique. 

Acho que sim, porque quando chega a criança você vai ter que pesquisar, você vai ter que 

estudar, você vai ter que descobrir qual a dificuldade daquela criança. Vou te falar que não dá 

para aprofundar, mas tem como a gente pincelar pelo menos informações para você saber 

como lidar com aquela criança. Então eu acho que influencia não só nessa formação 

acadêmica, na formação de conhecimento, mas também numa formação como ser humano. 

Para mim assim eu aprendo cada dia mais com eles. Eu acho assim, que não sou eu que estou 

ensinando eles que estão me ensinando, então aprendo muito com eles. 

 

15. Gostaria de fazer alguma consideração, abordar alguma outra questão ou esclarecer 

algo mais? 

Gosto de trabalhar aqui. A diretora Eliane trabalha com esse monte de projetos, e não vou te 

enganar não, a gente fica assim sobrecarregada, com um monte de coisas, mas são coisas que 

depois quando você para pensar, quando você vai trabalhando, você vê que são importantes e 

que fazem parte e que essa questão da cidadania, de você criar o cuidado com o outro aqui eu 

acho que tem muito essa coisa humanizada, é isso... 
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Entrevista Semiestruturada 

 

1. Perfil e experiência profissional:  

Nome
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 Formação Tempo/Magistério Tempo/Escola Carga Hor. Sem. Idade 

Vanessa Normal 

Superior 

15 anos 06 anos 20h/aula 36 anos 

 

2. Participou de curso de extensão ou pós-graduação (lato sensu e/ou stricto sensu)? 

Quais? 

Não. 

 

3. Outro curso que você considere ter contribuído à sua formação?  

Eu me interesso por cursos sobre Inteligência Emocional, mas faço online, nada de oficial. 

Agora estou fazendo um curso sobre musicalidade. 

 

4. Fale sobre sua experiência como professor/a de uma escola pública inclusiva.  

Eu comecei em outra escola e assim, apesar de não ter inclusões denominadas pelo MEC, eu 

acredito que tenham suas inclusões, como dificuldade de aprendizagem, de comportamento, 

enfim... Então assim eu já trabalhava muito, tinham um pouco essa característica, às vezes 

crianças que não conseguiam manter e entender um pouco as regras e acabavam vindo para a 

minha turma. Então, assim, por trabalhar muito essa questão do emocional, eu acho que isso 
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ajuda muito principalmente a essas crianças que não têm um suporte, porque dizem que não 

têm, através do MEC, nada denominado, mas a gente identifica. Então eu acho é complicado 

você trabalhar sem uma formação, eu não tenho uma formação específica para isso, eu 

trabalho puramente com a questão que eu sei em relação à aula em si. É que eu gosto muito 

dessa questão emocional, então eu trabalho muito isso. Esse ano eu tenho duas crianças que 

têm dificuldades, são visíveis, mas não têm um acompanhamento familiar que possa levar aos 

médicos específicos e identificar e fazer o tratamento correto, mas elas estão na minha sala, 

então fazem parte da minha turma e eu preciso tentar adequar elas. Então eu trabalho muito 

com essa questão do emocional, de fazer essa ligação com a criança, de buscar o que ela pode 

oferecer e através daquilo ali eu vou buscando apoio. Não é viável você estar o tempo inteiro 

com essas crianças individualmente, mas você tenta, então tenta trazer alguma coisa que ela 

possa lhe responder de forma positiva e que aquilo possa fazer com que ela cresça. Eu vou dar 

um exemplo: eu tenho alguma aluna que ainda não identifica cores aí eu trabalho com ela a 

questão das cores e de vez em quando eu faço essa sondagem: que cor é essa? Que cor é essa? 

Então, às vezes, até numa atividade que não tem esse foco de identificar cores eu busco estar 

ali com ela durante uns três minutinhos que seja e perguntando pra ela. Essa questão 

emocional eu vejo como um crescimento muito grande. 

 

Eu acho que é importante trabalhar em relação à turma e em relação a essas crianças que 

muitas vezes você tem a exclusão da criança pelos próprios colegas da classe, porque é uma 

criança diferente, porque é uma criança que não faz, às vezes, as tarefas. Ela não acompanha, 

ela não vai conseguir fazer a mesma tarefa que eles. Quando, às vezes, essa criança saía da 

sala pra ir ao banheiro, eu, muitas vezes, conversava até com a turma quando eu notava que 

isso estava acontecendo para não fazer com que essa criança fique constrangida. Então eu 

falava “Olha, todo mundo não é igual a todo mundo, temos diferenças quem não tem 

diferença? Todo mundo tem a mesma cor de cabelo? Tem a mesma cor de pele? Então somos 

todos diferentes”. 

 

Eu acho muito difícil o trabalho do professor porque você tem que olhar individualmente para 

cada criança e são turmas numerosas, principalmente na rede pública a gente tem esse grande 

número de alunos por turma, um espaço físico que não é tão grande, então você fazer esse 

olhar com uma demanda de conteúdos muitas vezes é um pouco complicado e você precisa 

estar ali focado no seu trabalho então é um desafio, eu acredito que trabalhar nas escolas hoje 

em dia é um desafio. 
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5. O que você sabe sobre currículo? 

Assim... Currículo, ele vem te trazer é parâmetros que você possa trabalhar, vem te trazer essa 

questão o que você deve trabalhar, o que você precisa trabalhar, mas você tem que ser 

flexível, você precisa ver, por exemplo, dentro da sua turma que cada turma num ano é uma 

turma diferente por mais que você pegue alfabetização durante dois anos seguidos uma turma 

ela, tem questões e a outra turma vai ter outras. Você tem que obedecer ao mesmo currículo, o 

da escola é aquele currículo fixo só que você precisa ter essa flexibilidade de identificar o que 

é o importante, o fundamental, o que eles não podem ficar sem e você ali, na medida em que 

eles vão te mostrando você vai trabalhando de forma diferente. Acho que é trabalhar de 

formas diferenciadas nas turmas porque as turmas são diferentes e você tem ali o currículo 

fixo que você não pode modificar, mas você pode flexibilizar ele, o que é que você pode 

trabalhar agora e talvez você vai trabalhar na outra turma o que eu trabalhei numa primeiro e 

eu vou trabalhar em segundo lugar, vou trabalhar outra questão primeiro que eles precisam 

inicialmente. 

 

6. Você conhece as políticas de currículo para a educação brasileira? 

É... Especificadamente eu não conheço muito. Quando o pessoal veio trazendo muita 

informação para a gente... A diretora, principalmente, costuma buscar essas informações e 

sempre está passando para a gente, para que a gente fique atualizado e sabendo dessas 

mudanças. Agora a gente teve essas mudanças do MEC. Vieram agora com outras diretrizes e 

com encaminhamento completamente diferente. Com foco muito diferenciado, agora, então 

eu acredito que isso vai mudar um pouco. Se realmente for deve começar a partir do próximo 

ano. Eu acredito que isso vai mudar muito pouco na escola que trabalha dentro do que vem 

trabalhando agora, com conteúdos emocionais. O currículo não pode ser só o conteúdo, ele 

precisa ter as questões sociais... Precisam ser trabalhadas. Penso que isso venha mudar um 

pouco essa questão do currículo em forma nacional. 

 

7. O projeto pedagógico da escola contempla o currículo? Comente sobre isso. 

Sim, eu acredito que sim. Sei que o Projeto aqui da escola foi feito de acordo com a 

comunidade e isso é muito importante porque aqui onde nós estamos a escola atende uma 

comunidade um pouco diferenciada do próprio bairro, de outra escola, pela localidade em que 

ela está. Então, assim que eles tenham a preocupação de abranger a questão nacional, esse 

currículo que já é próprio, mas tem também que mesclar a questão da parte social porque a 

comunidade escolar aqui é diferente. 
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Eu acho assim, eles têm uma comunidade que tem uma questão financeira menor, então eu 

acredito que tem essa questão de as famílias serem muito numerosas, são muitos filhos, são 

muito diferenciados. Tem famílias que têm filhos de pais diferentes e aí moram juntos, moram 

com a avó. Tem crianças que têm as mães em outro lugar e são criadas pelas avós, tem os 

avôs, tem os tios... Tenho muitas crianças assim. 

 

A gente trabalha muito é a questão da própria localidade, o que tem aqui porque tem crianças 

que estão aqui e não adianta falar de coisas muito distantes como o centro da cidade, porque 

elas nunca saíram daqui, elas nunca foram e não é tão distante, não é outra cidade é aqui 

mesmo, mas não têm o poder aquisitivo para ir. Então tem coisas que você tem que tomar 

muito cuidado como você vai abordar porque, por exemplo, porque a minha realidade não é a 

que eles têm aqui. Eu preciso trazer coisas do cotidiano. Trabalhar a matemática, mas com 

coisas que eles conheçam: a feira ou o mercado que tem na própria comunidade, qual o preço 

que costuma ter por aqui pra não ser coisa completamente diferente e aí, aos poucos, com as 

turmas mais avançadas você vai abrangendo todo mundo.  Também não adianta você 

trabalhar só aqui na comunidade quando você pode trazer outras coisas, trazer as novidades 

que para você não é novo, mas para eles vão ser completamente diferentes. Então buscar 

trazer a realidade do mundo e a realidade deles que é muito diferente. 

 

8. Como é organizado o currículo em sua escola? 

A gente tem os conteúdos que trabalhamos em cima do currículo da escola. A gente está 

iniciando o planejamento do próximo ano e até o final do ano já sai. Com esse fechamento do 

ano que passou a gente pretende, para o próximo ano, as modificações. A gente trabalha tendo 

como referência o currículo que vem do MEC e também precisa trabalhar com o que vem da 

rede que tem o próprio currículo. Você vê que você tem várias fontes para poder criar a sua 

própria dinâmica escolar e aí a gente vai colocando ali o que é... Além de tudo disso você vai 

colocando os projetos institucionais que são da própria escola e que a gente também tem que 

incluir dentro desse conteúdo, dentro do currículo para trabalhar. Em cada encontro de 

professores organizamos o que vai ser trabalhado no ano, em tudo: nas atividades, nos 

projetos. A gente faz todo um trabalho conjunto com os professores que estão ali atuando na 

mesma faixa etária, na mesma série, no mesmo ciclo, atuando com o currículo que veio da 

escola, com o PPP, com o que vem do MEC. Agora têm as novidades e a gente no momento 

está fazendo é essa ponte do que tá vindo de novidade e o que a gente vai ter que mudar. O 

que é que vai ser mudado... Muitas coisas que a gente foi verificar são coisas que a gente já 
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estava trabalhando na escola, então isso foi muito positivo porque a gente viu que não está 

trabalhando à toa, isso está vindo lá do MEC. São muitas coisas para chegar num currículo só, 

aqui se discute muito para poder chegar num ponto comum. 

 

9. Sob seu ponto de vista, quais são as demandas da inclusão para o currículo escolar? 

É mais uma das questões para você poder criar esse currículo porque você tem que fazer uma 

modificação, você não pode fazer a mesma atividade. Lógico que você não pode fazer 

atividades diferenciadas todos os dias, isso é inviável, mas assim você tem que modificar 

algumas, você tem lá o que você vai ensinar, mas você precisa ver o que aquele seu aluno está 

trazendo para você, porque se você só pensar no que você tem pronto aí no teu conteúdo... Eu 

tenho que dar esse conteúdo... Você não vai dar conta daquela inclusão porque ele precisa de 

um atendimento diferenciado. Então você vai precisar adaptar esse currículo para essa 

inclusão que está chegando e aí você precisa ver que uma inclusão é muito diferente uma da 

outra. Isso você só vai saber quando estiver ali no dia a dia, junto com aquela criança para 

você identificar o que ela está pedindo de você e aí você vai ter que trazer... Que é essa 

flexibilidade de modificar de acordo com que ela precisa... Ele vai ter uma avaliação 

diferente, vai ter questões muito diferenciadas das outras crianças. 

 

10. Comente os desafios enfrentados no cotidiano escolar no desenvolvimento do 

currículo em atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos incluídos. 

É difícil. Acho que o tempo hábil é muito curto para um planejamento porque seria muito rico 

se você tivesse mais tempo com os alunos. Mas é fundamental em minha visão que você tenha 

essa reforma com os profissionais que você tenha na escola as inclusões. E cada um troca suas 

experiências com os outros. Não se tem formações para os professores da “rede básica”, a 

pessoa se interessa e vi buscar. Chegam pra você e falam que você tem que trabalhar com essa 

criança com necessidades especiais, e qual é a formação que você tem? Então eu acho que 

isso é muito complicado, você trazer para um professor que não tem esse preparo. Eu acho 

que precisariam ser feitos cursos, oficinas para os professores que recebem essas crianças 

inclusivas, que não têm interesse de fazer a formação, mas que recebem o aluno em sua sala 

regular pra que eles tenham diversos olhares. Trazerem professores que têm outras formações 

na área para falarem com a gente. Quem trabalha na sala de recursos é porque se identifica, 

mas nós acabamos indo muito pelo instinto, muitas vezes você não atinge aluno por instinto e 
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a gente tem que ter esse apoio. Acho que apoio da rede
104

, da sala de recursos... Ter essa 

conversa constante. 

 

11. Na escola há espaços sistematizados de discussão e reflexão sobre o currículo e a 

educação inclusiva durante o bimestre letivo envolvendo direção, orientação pedagógica  

Vamos dizer... Assim, infelizmente a gente não tem muito assim tempo para discutir 

principalmente currículo dentro da inclusão. Seria muito bom, mas a gente não consegue, 

muitas vezes, nem se reunir pra fazer e pra ter as conversas, as trocas que a gente precisa ter 

frente a currículos, conteúdos e projetos. A gente não consegue se reunir com frequência e 

não se tem tempo hábil, já que a você tem tanta coisa para se fazer.  

 

12. Você considera que o currículo desenvolvido em sua escola tem contribuído para a 

humanização da educação e da formação dos alunos na perspectiva dos direitos 

humanos? Justifique.  

Sim. Trabalhamos a questão do bullying, ter o respeito pelo outro, ter essa percepção de que a 

gente faz muito essa ponte com os pais quando das reuniões, mostrando para as famílias que  

eles são parceiros e que sem essa junção de tudo, sem a união não há a evolução da criança. A 

gente trabalha muito essa parte emocional essa parte social da criança. A gente vem buscando 

isso já há algum tempo aqui na escola, eu percebo isso. 

 

Essa é uma comunidade que tem muitas questões de discussões e brigas. Têm questões sociais 

focadas, famílias que proíbem os filhos de sentarem perto uns dos outros. Então, a escola, não 

sei se ela precisou ou se ela buscou ou se foi isso, mas dentro da minha visão é dessa maneira 

acho que é isso, eles precisam ver que o mundo não é só isso, não é só com briga que a gente 

resolve, então a gente tem que trabalhar muito isso com as crianças. Eu acho que esse foi um 

pedido da própria comunidade, vamos dizer assim, um pedido inconsciente da própria 

comunidade. 

 

13. A educação como fenômeno social é parte integrante das relações sociais, 

econômicas, políticas e culturais de uma determinada sociedade. Você julga que o 

currículo escolar seja influenciado por essas relações? Justifique. 
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Eu acredito que sim. Eu acredito porque tem várias influências para acrescentar nesse 

currículo. No momento de Copa do Mundo você tem que trabalhar essa questão da Copa do 

Mundo. Então você vai abranger a questão dos países, como é a realidade em outros países, o 

que eles trazem de Cultura. Em outro ano o foco da política, por exemplo, cai na questão de 

troca de presidente, aí você pode falar o que é presidente. Sempre foi assim. Você vai fazendo 

essa notificação muitas vezes conforme o mundo está pedindo. Eu acho que é a maneira que 

você tem de aproveitar o que está sendo falado para colocar ele no que é certo e no que é 

errado, você pode passar isso para os seus alunos. O que é que seria melhor e será que a gente 

tem o poder de fazer essa modificação e de que maneira? Então você pode trazer várias 

questões de acordo com o que está acontecendo no mundo tanto na questão política como na 

questão econômica. Eu acredito que isso influencia o tempo todo até, às vezes, quando tem 

uma notícia na televisão, fala uma coisa algo focado, sobre violência, você pode trazer isso 

porque eles (os aluno) falam você nem precisa trazer eles trazem isso para você “você viu 

isso?” e o outro diz viu e você tem que aproveitar aquilo em gancho da realidade para você 

trabalhar diversas outras questões. Até para você mostrar para eles que eles precisam pesar 

bem, nem tudo que escutam é o certo ou o errado, então vamos aprender a fazer esse balanço, 

esse equilíbrio das notícias que a gente escuta pelo mundo. Eu acho que além de eu achar isso 

totalmente influenciável no currículo o tempo todo, eu também acho isso fundamental para o 

crescimento da própria criança. Como cidadã do mundo ela precisa aprender a ouvir tudo e a 

filtrar. Então eu acho que é uma coisa que a escola pode fazer e deve fazer com tudo que vem 

acontecendo. Eu acredito que muda muito. O currículo tem aquela questão fixa, mas essas 

questões sociais mudam o tempo todo, esse ano pode acontecer uma coisa ano que vem pode 

acontecer completamente diferente, pode ter um acontecimento completamente diferente no 

mundo. E aí você tem que trabalhar essas questões, não pode excluir a parte política, “mas eu 

sou de educação”...  Mas e a parte política você tem que trazer para a escola também, você 

está formando cidadão, você não está formando só uma pessoa que está só ali olhando só para 

a frente, ela tem que olhar para todos os lados e saber o que é certo o que que é errado e 

construir isso dentro dela como pessoa. 

 

14. Em sua opinião, o currículo e a maneira como é desenvolvido na escola exerce 

influência sobre a formação dos professores? Justifique. 

Eu acho que sim. Porque o que acontece é que você acaba tendo que buscar. Não pode ficar 

parada na formação que você teve, se eu ficar parada na formação que eu tenho do Curso 

Normal Superior lá atrás, que foi o curso que me preparou apenas para entrar numa sala de 
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aula de forma teórica, eu não vou conseguir lidar com as diferenças sociais, políticas, 

econômicas, educacionais que vão chegando. Então eu acho que a forma como vai vindo o 

currículo e como vai havendo algumas modificações, como agora vão vir outras 

modificações, acho que isso modifica a maneira como você trabalha como você vê a sua 

prática, porque aí você tem que começar a mesclar isso o que está vindo e o currículo que eu 

tenho. Poxa, mas eu trabalho assim! Mas você vai ter que flexibilizar esse teu trabalho. Então 

assim muda a prática do professor, ela muda o tempo inteiro e ela precisa ser enriquecida e 

buscar coisas que também - e eu penso muito nisso - de buscar coisas que te agradem. Eu, 

particularmente gosto da questão da música de dar crédito à música, mas dentro daquilo que 

eu tenho que trabalhar, que eu tenho no currículo para trabalhar e eu não posso fazer essa 

ponte? Eu posso e para isso você vai precisar parar, pensar, pesquisar, ler e estar sempre 

vendo o que está acontecendo de novo, porque por mais que o currículo seja algo fixo ele tem 

ali as modificações, mas ele tem uma base e não é por isso que você vai ficar fixo também. 

Você tem que trazer novidades, as coisas mudam, as mídias mudam e aí as crianças estão na 

era do tablete, do celular e se você for ficar falando lá da datilografia você vai atingir essas 

crianças? Não vai. Então tudo isso vai modificando a prática do professor. Eu acredito que a 

gente... A docência é uma reforma diária. 

 

15. Gostaria de fazer alguma consideração, abordar alguma outra questão ou esclarecer 

algo mais? 

Esse ano eu tenho trabalhado uma mudança de prática. A questão sócio emocional das 

crianças, como resolver conflitos, lidar com sentimentos, porque isso atua diretamente no dia 

a dia escolar, porque eu vejo essa demanda das crianças de como resolver o conflito, de lidar 

com os sentimentos, de identificação disso tudo então eu trago muito isso para os meus 

alunos, essa questão do identificar os sentimentos, porque isso atua diretamente no dia a dia 

escolar. Porque se a criança chega aqui com raiva, ela tem raiva do outro e ela não sabe 

identificar, vai ter dificuldades na atenção e em aprender o que você trouxe, por mais lindo 

que seja a sua aula não vai atingir a ela. Então eu tenho buscado muito essas informações e 

trago muito para eles que vêm me respondendo muito positivamente nessa questão da 

trabalhando essas emoções né que eu vejo que eles começam a entender como resolver os 

conflitos. 

 

  



204 

 

 

 

 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO E DOUTORADO 

PESQUISA: Currículo e Formação: 

 limites e contradições na educação inclusiva 
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DOUTORANDA: Wanda Lúcia Borsato da Silva 

 

Perfil e experiência profissional: questionário 

Entrevista Semiestruturada 

 

1. Perfil e experiência profissional:  

Nome
105

 Formação Tempo/Magistério Tempo/Escola Carga Hor. Sem. Idade 

Laura Magistério 31 anos 15 anos 20h/aula 52 

 

2. Participou de curso de extensão ou pós-graduação (lato sensu e/ou stricto sensu)? 

Quais? 

Na realidade eu só tenho o Magistério e ele tem uma especialização que seria o quarto ano, 

uma especialização em pré-escolar, aqueles estudos adicionais antigos. Assim, os cursos da 

Rede
106

 que você vai fazendo ao longo do tempo. 

 

3. Outro curso que você considere ter contribuído à sua formação?  

O PNAIC
107

. Eu fiz os dois anos de PNAIC, que foram português e matemática e assim 

trouxe algumas ideias. O PNAIC me trouxe algumas ideias e alguns exemplos, mas assim a 

prática em geral continua a mesma. Você muda um pouco a visão mesmo porque você tem 

que mudar. Por conta do Ciclo agora não há mais reprovação, você tem que mudar essa visão 

porque você recebe alunos e você dá o seu conteúdo, mas tem alunos que não acompanham e 

que vão para o terceiro ano com dificuldades. Aí você fica meio assim que amarrado porque 

você não pode reter o aluno. Eu acho que isso é um dos grandes erros aí do PNAIC. Na 

                                                 
105

 Utilizou-se pseudônimo em respeito à preservação da identidade dos participantes. 
106
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realidade não é o PNAIC, não é do PNAIC, eu estava indo no último encontro e a gente 

estava conversando sobre isso, não é do PNAIC isso é uma coisa de política, isso é uma coisa 

de governo, essa questão de que também não tem esse nome de aprovação automática. Eles 

dão outro nome, mas é uma aprovação automática! O PINAIC te traz outra maneira de ver e 

ajuda, mas assim a prática em si continua sendo aquela prática ali que você já tem da tua 

experiência. Você não pode se basear só no PNAIC para alfabetizar. Eu, pelo menos, me sinto 

segura é porque eu já estou há 15 anos na Prefeitura e desses 15 anos são 14 alfabetizando, 

então é bastante tempo e você já tem uma noção do que é, de como trabalhar.  

 

4. Fale sobre sua experiência como professor/a de uma escola pública inclusiva.  

Bom, na rede estadual que eu comecei nova eu comecei com 22 anos e na época não se falava 

de inclusão, isso foi em 1987, mas já existiam alunos incluídos é que a gente recebia... Eu 

cheguei a dar aula para uma aluna na Alfabetização no ano em que eu peguei a Alfabetização, 

que era ‘portadora’ de Síndrome de Down e mais tarde chegou outra menina, mas aí não foi 

para minha turma. Então a gente já trabalhava com alguns alunos de inclusão, mas assim a 

gente não tinha preparo, a gente não tinha... Quanto mais a gente era nova... A gente não 

tinha... Assim, não tinha curso para isso, eles colocavam um aluno na sala e você tinha que se 

adaptar e adaptar o conteúdo, não tinha nada assim específico pra eles. Aí você ia pegando 

uma ideia aqui, outra ali, mas enfim é inclusão mesmo, com laudo. A gente diria hoje que são 

poucos alunos, mas nas turmas que a gente recebe, principalmente nas últimas turmas que a 

gente tem recebido e a gente vê que tem muito aluno de inclusão, são de inclusão, mas não 

têm laudo. Você vê, esse ano mesmo eu tenho uma aluna que tem problema inclusive no 

coração, ela é cardíaca, mas ela tem outros problemas e a mãe leva a médicos, faz exames 

mas o laudo dessa aluna nós ainda não temos na mão, mas a gente vê claramente que ela é 

uma inclusão. Então há inclusões que são assim, não são registradas, são inclusões que a 

gente percebe nitidamente e não tem o laudo.  

 

Agora, com relação às duas inclusões que eu tenho vou ser sincera para você, ano passado eu 

já sabia que eu ia dar aula pro José
108

 e eu já o conhecia aqui porque ele tá aqui na escola há 

bastante tempo, desde o quarto período de Educação Infantil e então eu já fui assim me 

adaptando, me acostumando a essa ideia. Mas quando eu recebi o Luís
109

 que ele chegou ano 

passado e já tinha começado o ano letivo, eu me assustei, fiquei assustada porque assim esse 
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tipo de inclusão eu não estava preparada para lidar e realmente foi um choque para mim eu 

tive que me adaptar. E conversei muito com a Sheila,
110

 na época ela era orientadora, 

conversei muito e cheguei a ter assim crise de choro em casa, porque o que que eu vou fazer? 

Eu não sei... Eu não sei lidar com isso! E aí foi aos poucos, eu fui aos poucos. No início eu me 

senti até meio, assim, eu tinha uma barreira com relação ao chegar muito próximo entendeu?  

Depois não e depois eu fui aos poucos, realmente fui aprendendo, até aprendendo com eles o 

contato que eles têm. Eu nunca fiz cursos para isso assim eu nunca tive essa aptidão e hoje em 

dia a gente já tem um relacionamento de se tocar ele sabe que eu sou a professora. Já o José 

não é muito de carinho, o Luís é muito carinhoso, muito de tocar de querer o carinho e tal e 

hoje em dia graças a Deus eu já estou há dois anos com eles. Sabe, assim, eu vou dizer que a 

minha adaptação já está feita, eles se adaptaram a mim eu me adaptei a eles. Também eu acho 

que isso tem que ter... Eu acho que você também tem que olhar para o professor e ver não é 

você colocar uma inclusão na sala e falar assim: “olha você trabalha”! Não é assim isso. Isso a 

gente também tem que estar preparado, não é só o aluno, porque eles têm o momento deles e a 

gente fica assim: o que eu vou fazer? Como eu vou agir? Então é complicado. Agora eu estou 

com duas estagiárias muito boas e assim cada uma com seu estilo e os alunos se adaptaram 

muito bem a elas e a gente não tem esse problema, mas realmente pra mim no início foi 

bastante difícil, mas aí com o tempo eu fui me adaptando e vendo também. E você vai 

fazendo cursos e vai trocando ideias vai vendo que todas as professoras têm isso, que a 

maioria das escolas eu acredito que tenham inclusão e a maioria das salas de aula e aquilo, se 

não tem uma inclusão com o laudo tem uma inclusão, digamos assim, velada e você tem que 

tentar interagir com eles. Eu uso muito essa palavra porque você tem que fazer isso.  

 

5. O que você sabe sobre currículo? 

Bom, o nosso currículo aqui, todo ano a gente faz. A gente dá uma revisão no currículo em si 

faz o nosso plano de curso e a gente vê que tem sempre mudanças no currículo em si, sempre 

altera alguma. Eu que dou aula há muito tempo, sinto é que cada vez mais eles estão 

enxugando, eles estão diminuindo (o currículo). Isso até por conta dessa demanda que a gente 

tem que ter desse Ciclo de Alfabetização, então cada vez mais eu sinto que isso vai 

diminuindo até chegar às séries mais adiantadas entendeu?! Cada ano a gente percebe isso, 

que o currículo em si ele vai cada vez mais secando e a gente vai tendo que dar conta do que a 
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gente consegue, do que a turma consegue, do que a turma te responde. Cada turma é diferente 

uma da outra, isso é nítido também, uma turma responde melhor que a outra, enfim... 

 

6. Você conhece as políticas de currículo para a educação brasileira? 

Isso aí é passado para a gente. O currículo, por exemplo, o currículo do primeiro e do segundo 

ano que vêm do MEC, nós recebemos então a gente tem que adaptar à nossa realidade. O que 

a gente até está fazendo. Esse ano a gente já começou a trabalhar nisso, que são com os 

descritores e tal. A gente vai se adaptando aí adapta o que que a gente pode pegar dali, o que 

que a gente ainda não deu, o que que a gente pode melhorar. A agente está sempre... E todo 

ano vem novidade e a gente tenta se adaptar. 

 

7. O projeto pedagógico da escola contempla o currículo? Comente sobre isso. 

Olha... Sim, contempla. E como é que eu vou te dizer, a gente aqui trabalha muito com 

projetos, então na realidade o que acontece é o que a gente tem que dar, a gente acaba ficando 

assim com pouco tempo por conta desses projetos. A gente tenta adaptar o projeto no 

currículo ou vice-versa, mas assim a gente acaba ficando com o tempo meio que apertado 

porque o que acontece nas turmas que a gente recebe hoje a gente tem que fazer um trabalho 

com eles assim de muita fixação porque as crianças de hoje... elas têm assim uma dificuldade 

maior até na questão da concentração. Isso aí vem de uma forma geral, isso já é uma coisa 

social entendeu? Então até você pegar aquele todo, você não pode simplesmente pegar uma 

parte de teu conteúdo e jogar e colocar ali. Tem que ser fixado e fixado, então o projeto da 

escola contempla sim, mas nós trabalhamos muitos projetos aqui então a gente tem que tentar 

inserir dentro o nosso conteúdo, então, às vezes, esse tempo que a gente tem fica meio 

apertado para ficar fazendo uma revisão, uma fixação que realmente eles precisam. 

  

8. Como é organizado o currículo em sua escola? 

Olha, esse ano a gente recebeu do MEC e a gente já deu uma olhada está trabalhando em 

cima, então todo ano é feito isso. A gente recebe aquilo e dali a gente faz o nosso plano de 

curso para o ano todo. Todo ano nos reunimos e fazemos isso, adaptando uma coisa a outra. 

 

9. Sob seu ponto de vista, quais são as demandas da inclusão para o currículo escolar? 

Olha, em primeiro lugar sobre a inclusão o que para mim basicamente faz falta, eu vejo pela 

minha sala é o seguinte: eles têm o espaço inadequado para eles, já começa aí. Eu acho que 

eles têm um espaço inadequado, nós poderíamos trabalhar outras coisas com os alunos 
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‘inclusos’ se eles tivessem um espaço adequado, um espaço com material, um cantinho para 

eles. E assim nós tentamos fazer com eles aquilo que a gente consegue, o que a gente pode, 

mas eu acho que haveria um melhor retorno, digamos assim, da parte deles se houvesse um 

espaço adequado, mesmo que fosse na sala de aula, mas um espaço adequado ou um espaço à 

parte que eles pudessem fazer outro tipo de atividade, isso faz falta. Aqui, por exemplo, tem o 

pátio interno da escola, então a gente não pode trabalhar qualquer hora no pátio com eles 

porque tem os outros recreios, não é só o da nossa turma, então isso prejudica eles ficam ali 

na sala, na maioria das vezes, fazendo as atividades ali. Então o que me incomoda muito é 

esse pouco espaço que eles têm e a gente procura ir adaptando ali para o jeito deles. O que 

você consegue dali... O aluno incluído vai reagir conforme a turma, se a turma estiver agitada 

ele não vai querer fazer a atividade que você está propondo para ele, então você tem que 

também fazer essa relação. Se eu vou dar uma atividade para minha turma que eu sei que 

minha turma vai agitar, aí para ele também não pode ser alguma coisa que tenha que mexer 

com a concentração dele porque ele se agita se a turma fizer o que ele vai fazer também. 

Sendo que é o Luís, por exemplo, não gosta de barulho, de tumulto, o Juan já é mais adaptado 

a isso, o José vai se fechar e não vai querer fazer nada, então isso aí tem que ser uma coisa 

bem estruturada pra dar certo. Tem dias que eles estão mais agitados e que você está 

precisando, digamos assim, de uma concentração, um silêncio maior para a turma fazer as 

atividades e eles estão no momento deles, eles tão querendo cantar, estão querendo bater 

palmas, enfim... No início eu estranhei, mas agora a gente já está mais acostumada. Eu te falo 

de um cantinho à parte na sala, ou de uma sala que pudesse, assim, eles ficarem para isso 

quando eles tivessem assim, ficarem... Mas nem tudo é perfeito na inclusão.  

 

Com a turma interagem todos os dois, eles estão muito bem adaptados, eles sabem que aquela 

turma é a turma deles, que a professora é a professora deles e que as estagiárias estão ali com 

eles e isso eles sabem e reconhecem que fazem parte daquele grupo. Isso aí é uma coisa que, 

assim, que dá um prazer imenso para a gente ver como que isso é inclusão, eles estão 

incluídos mesmo porque a turma aceitou muito bem eles e eles já estão com a turma assim. O 

Luís já está há dois anos, o José está há mais tempo, então ele está muito bem adaptado, 

inclusive eu sempre cito isso no meu relatório, que a adaptação deles é muito boa, inclusive 

no desfile de Sete de Setembro o José desfilou com a turma e foi muito interessante, ele sabia 

que ele estava ali com a turma, ele sabia que estava fazendo parte. 
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10. Comente os desafios enfrentados no cotidiano escolar no desenvolvimento do 

currículo em atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos incluídos. 

Olha, eu vou ser sincera para você, minha dificuldade é não poder, às vezes, estar com eles o 

tempo que eu gostaria de estar, porque é muito complicado você ter uma turma que é uma 

turma de segundo ano, porque eles requerem muito de você e os alunos incluídos também, 

então é  pouco o tempo, porque realmente você tem que atender a todos. A minha dificuldade 

é essa é não ter tanto tempo para ficar com eles. Graças a Deus eu tenho duas ótimas 

estagiárias que me ajudam tanto com eles como com a turma, mas né eu acho que é isso, a 

dificuldade maior com eles é em relação a isso. 

 

11. Na escola há espaços sistematizados de discussão e reflexão sobre o currículo e a 

educação inclusiva durante o bimestre letivo envolvendo direção, orientação pedagógica  

Olha, é... Espaço para isso não. A diretora costuma passar para a gente. Sempre que tem 

alguma novidade ela faz uma reunião e passa isso para a gente. A gente costumava ter um 

momento de planejamento todo mês, mas isso nos últimos meses não tem acontecido. Era um 

momento nosso, que a gente tinha para planejar, para trocar ideias eu acho isso muito 

importante e a gente sente falta disso, de ter esse momento. Nos últimos meses isso não tem 

acontecido não. 

 

12. Você considera que o currículo desenvolvido em sua escola tem contribuído para a 

humanização da educação e da formação dos alunos na perspectiva dos direitos 

humanos? Justifique.  

Eu acho que a gente está sempre pretendendo isso, a gente vê muito esse lado deles, até o lado 

social, o lado da família aqui eu acho que é muito discutido isso, essa questão social mesmo 

porque é uma comunidade que está muito aqui na escola então a gente sempre procura 

resolver. Se é qualquer coisa referente ao aluno é com os pais, quando dá, quando tem essa 

reciprocidade, mas eu acho que sim, eu acho que da nossa parte sim, a gente tem essa 

preocupação de sempre ver, não só ver o que que está acontecendo na sala, mas porque que 

está acontecendo aquilo. Porque realmente tem muitos alunos aqui que têm bastantes 

problemas e é claro, se tem o problema social, problema grave na família é lógico que ele vai 

trazer em sala de aula e é lógico que a gente vai viver isso e se a gente não souber lidar com 

isso, a gente não souber pelo menos o problema que ele está passando não adianta que ele vai 

ser só mais um aluno rebelde. A gente não vai conseguir nada. 
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13. A educação como fenômeno social é parte integrante das relações sociais, 

econômicas, políticas e culturais de uma determinada sociedade. Você julga que o 

currículo escolar seja influenciado por essas relações? Justifique. 

Não, eu acho que essa questão do currículo é aquilo que a gente recebe, o currículo pronto e a 

gente tenta adaptar. O que a gente tenta adaptar pode ser, porque aí a gente vai estar vendo 

tudo isso. Agora o que vem pronto não, o que vem pronto eu acho que eles querem cada vez 

mais aquilo que eu te falei no início, enxugar e a gente que vai colocando o nosso pontinho ali 

a mais para fazer a diferença. Isso eu acho que sim, que aí é a diferença de uma escola para 

outra, de um professor para outro. Aí a gente vai ter que ver isso tudo agora. O que mandam 

para a gente, sei não, acho que é uma coisa bem enxuta e dali você vai ver a tua parte, você 

vai ver o que a gente pode fazer com aquilo dentro da realidade de cada escola. Cada escola... 

São realidades totalmente diferentes, mas o currículo da escola pública é um só e você vai 

adaptando à realidade de onde você trabalha, é aquilo que a gente tenta fazer aqui. 

 

14. Em sua opinião, o currículo e a maneira como é desenvolvido na escola exerce 

influência na formação do professor? 

Não acho que não, na formação ele não interfere. Ele interfere, sim, na maneira como o 

professor vai realizar, trabalhar esse currículo. Na formação acredito que não, mas sim na 

maneira como ele vai desenvolver isso. 

 

15. Gostaria de fazer alguma consideração, abordar alguma outra questão ou esclarecer 

algo mais? 

Eu gostaria de dizer que, apesar dos 31 anos trabalhando com a educação há momentos que a 

gente para porque o professor tem mania de olhar para o futuro... A gente olha para o futuro e 

para perguntar ‘o que que eu estou fazendo aqui’? E realmente não tem outra resposta a não 

ser eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar e como professora de primeiro e segundo anos 

porque aqui nós acompanhamos a turma. Esse acompanhamento da turma é muito 

gratificante. A gente recebe alunos crus e quando eles saem no final do segundo ano você olha 

ali o produto do seu trabalho e eu sempre... Inclusive eu falo isso, às vezes, até com eles e não 

há governo, nem dinheiro e nem falta de salário que substitua isso. Eu acho que isso é a única 

coisa que o professor leva é a satisfação do trabalho dele e que não é reconhecido por 

ninguém. Os alunos, sim, eles te mostrando o que aprenderam e que foi você quem ensinou. 

Eu acho que não existe coisa melhor no mundo, porque isso ninguém tira de você. Podem te 

tirar tudo, mas isso aí é teu e é um privilégio do professor de Alfabetização. O professor 



211 

 

alfabetizador tem isso, os outros têm também; lógico não vou tirar o mérito mesmo porque eu 

fui professora de todas as séries, mas o professor alfabetizador tem esse mérito, sim, de inserir 

o aluno no mundo e isso é muito bom. Vamos ver quantos anos eu aguento mais... 
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 limites e contradições na educação inclusiva 

ORIENTADORA: Profª. Drª. Valdelúcia Alves da Costa 

DOUTORANDA: Wanda Lúcia Borsato da Silva 

 

Perfil e experiência profissional: questionário 

Entrevista Semiestruturada 

 

1. Perfil e experiência profissional:  

Nome
111

 Formação Tempo/Magistério Tempo/Escola Carga Hor. Sem. Idade 

Nílton Licenciatura 

em 

Português/ 

Literatura 

26 anos 2 anos 18h/aula 52 anos 

 

2. Participou de curso de extensão ou pós-graduação (lato sensu e/ou stricto sensu)? 

Quais? 

No ano de 1998 consegui uma bolsa de intercâmbio pra Alemanha. Eu morei o ano inteiro na 

Alemanha esse foi o meu primeiro, quer dizer o meu primeiro curso de pós-graduação na 

verdade foi assim que eu terminei a graduação foi um curso de 2 anos em São Paulo numa 

instituição chamada como que é ... eu não me lembro mais como era o nome... Curso de 

Especialização de 2 anos para aula de alemão. Em língua alemã para o Ensino Médio e 

Fundamental. Foi no Instituto Pedagógico Brasil-Alemanha IPBA Brasil-Alemanha em São 

Paulo. Foi um tremendo curso que eu fiz. Nossa, foi um curso muito bom, muito exigente 

também. Mas tinha uma boa bolsa também bancada pelo governo alemão; tanto é que eu 

morei em São Paulo na época e na época também o meu filho nasceu e tal e dava conta das 

coisas. 
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Depois dessa especialização aí eu fui trabalhar numa escola bilíngue no Rio de Janeiro que é a 

Escola Corcovado em Botafogo. A Escola Alemã Corcovado é uma delas, porque existem 

outras. Trabalhei lá por 9 anos de 93 a 2002, mas em 98 eu consegui uma bolsa no Instituto 

Pedagógico de Intercâmbio e eu fiquei um ano na Alemanha me aperfeiçoando também né 

(sic) e dando aula de alemão como língua estrangeira para os imigrantes, na época vindos do 

ex bloco comunista da Europa, que vinham para a Alemanha. Eu dei aula pra russos, dei aula 

pra pessoal do Cazaquistão entendeu? Cazaques, né?! Eu trabalhava com esse pessoal e ao 

mesmo tempo fiz um curso de aperfeiçoamento e tal, mas era mais um curso de 

aperfeiçoamento dentro da minha área. Eu fiz um trabalho na época que foi um trabalho de 

finalização de curso que era o uso dos computadores na informática, uma possibilidade a 

mais, uma ferramenta a mais para o uso da sala de aula um pequeno projeto que aconteceu 

comigo nesse período que lá passei. Em 1999 eu voltei para o Brasil. Esse foi meu segundo 

curso.  

 

Em 2002 eu decidi sair do país, eu consegui o que não é uma coisa tão difícil por incrível que 

pareça, mas eu fui para os Estados Unidos fazer um Mestrado Master. Eu fui paro os Estados 

Unidos e aí eu consegui uma ‘position’ como chamam os americanos, como ‘teacher 

assistant’ professor assistente numa universidade americana no Kansas, a KU Kansas 

University. Eu fiz o Mestrado em Língua e Literatura Alemã II. Foram dois anos difíceis ‘pra 

caramba’, os americanos trabalham como loucos. 

 

Aí eu voltei e nessa época houve... tive problemas pessoais e tal e aí eu acabei voltando para 

Petrópolis e entrei na rede pública estadual que eu queria entrar e depois trabalhava também 

em cursos particulares, após ingressei no município também. Entrei no Estado em 2008. Eu 

voltei para o Brasil em 2005 e teve um período em que eu fiquei trabalhando... eu trabalhei 

muito, estou me lembrando, eu trabalhei... eu fui editor de texto do dicionário Aulete durante 

dois anos, era um dos revisores dos verbetes do dicionário Caldas Aulete. Depois eu fiz o 

concurso para rede estadual eu fui chamado. Dei muita sorte, fui logo chamado, aí entrei no 

Estado e continuei fazendo as outras coisas também, dando aula em cursos particulares de 

língua. Eu fiz concurso e cheguei a ser diretor-adjunto do Colégio Dom Pedro.  Depois disso 

eu fiz outro curso também, que foi o MBA em Gestão Empreendedora em Educação, curso da 

UFF que estava sendo oferecido na época para os gestores, diretores gerais e adjuntos Muito 

bom o curso, muito bom...  Foi a última coisa que eu fiz. Terminei em 2017 ou em 2016, não, 
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foi em 2015 que eu me formei. Eu entrei para o município finalizando o meu curso, Nossa 

Senhora! Foi uma loucura, mas eu fiz (sic). Nisso eu já era diretor adjunto no Dom Pedro.  

 

3. Desses cursos algum que você julga que tenha sido um diferencial na sua carreira, na 

sua formação? 

Todos os cursos que eu fiz foram muito marcantes. Esse primeiro curso que eu fiz, logo após 

a minha graduação foi um curso muito importante, foi um curso que abriu portas para mim, 

sem ele eu jamais teria conseguido... Quando eu fui para a Alemanha também foi muito legal, 

foi muito importante o contato que eu tive, uma vez que eu sou professor de alemão, com a 

cultura. Fiquei imerso na cultura durante um ano. O curso que eu tenho nos Estados Unidos 

foi uma loucura, mas foi muito bom também, eu queria melhorar meu inglês, então foi muito 

legal o contato com a cultura americana numa cidade que eu fiquei que era uma cidade 

universitária. Foi maravilhoso conviver com os estudantes do nível universitário americano. 

Nossa, muito bom quando você vê uma universidade no exterior você fica pensando ‘meu 

Deus, em que atraso que nós estamos’ Eu sou proveniente da Ilha do Fundão, morei no 

alojamento de estudantes, eu convivi com coisas que eram, por exemplo, ver cadáveres 

largados na Ilha do Fundão. E depois você convive numa universidade americana que marca 

provas para as 7 horas da noite no final do bimestre e a universidade fica cheia de gente, são 

coisas muito marcantes, entendeu?! E, por último, esse curso que eu fiz também na UFF foi 

maravilhoso, porque aí foi um curso que me trouxe muitos recursos, muito instrumental para 

mim na área como gestor, enquanto diretor de escola.  Todos os cursos foram muito bons. Eu 

gosto muito de estudar. A gente vai tirando as coisas positivas 

 

4. Fale da sua experiência como professor de uma escola pública que tem um perfil 

inclusivo. 

Olha, a questão da inclusão na escola pública é uma coisa... É uma questão que tem que ser 

muito bem repensada e reorganizada. Eu acho que está faltando muito alguém que entenda 

desse assunto dentro da rede municipal e que saiba o que é necessário para que se atendam os 

alunos com necessidades especiais porque não tem! Esse é um ponto de questionamento que 

eu faço assim abertamente até aqui com o pessoal da escola conversando com os colegas. O 

que acontece é que a gente não recebe treinamento, a gente não recebe formação pra lidar com 

essas crianças. Eu acho que a política de inclusão ela é do ponto de vista humano louvável 

precisa existir, agora do ponto de vista pedagógico e prático está faltando dar aos profissionais 

o instrumental, as ferramentas para que eles possam trabalhar com esses alunos de inclusão. 
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Isso não está existindo porque senão o que acontece fica tudo muito parecendo que é conversa 

‘para boi dormir’, que é ‘para inglês ver’. Muito legal você falar de uma política inclusiva 

maravilha! Nossa, a Prefeitura de Petrópolis né...  Todo o Governo em todos os âmbitos 

Municipal, Estadual e Federal... Eles proporcionam uma educação inclusiva de que modo? 

Pergunta a qualquer professor daqui quem é que tem formação pra atender um aluno de 

educação especial que precisa de um atendimento ‘exclusivo inclusivo’. Isso não existe e o 

que que acontece?  Eles pegam, ‘ah vamos fazer uma política educacional voltada para a 

inclusão’! E aí pega um menino que vai ser um traficante potencial e coloca em sala de aula e 

aí se vira professor! E a gente vê depoimentos de colegas que têm alunos de inclusão, o aluno 

fica o tempo todo batendo palma na aula, a aula inteira você tem que criar um exercício para 

esse aluno, uma atividade lúdica para esse aluno, mas me ensina que eu faço! Quem está aí 

para me ensinar? Existe muita demagogia em cima disso, aliás, como é o que existe em 

relação à política educacional de maneira geral no Brasil que é só demagogia é só mentira e 

desvalorização total do professor. Olha, o que eles estão fazendo agora no município, 

professora, entendeu? Estão desmontando uma coisa que já existe funciona de alguma forma 

né, mas que eles vão piorar entendeu? Eu não quero me adentrar muito nesse lado político 

não, embora ele seja inseparável, indissociável, mas é o que acontece na prática Por exemplo, 

o professor precisa de tempo pra planejar a sua aula, nós ganhamos em última instância o 

nosso um terço de planejamento. Foi aplicado? Não foi. Agora imagina o professor que ainda 

tem um aluno de inclusão na sala dele, precisa preparar exercícios extras e que não tem nada 

na sua carga horária como tempo disponível para planejamento. E por aí vai... 

 

5. O que você sabe sobre currículo? 

Como assim? Currículos existem vários: currículo escolar, currículo educacional... O 

currículo escolar tem que ser capaz de organizar o conhecimento a ser transmitido para os 

alunos de maneira adequada, de acordo com a faixa etária dentro das especificidades de cada 

série e dentro de uma padronização que é a padronização que existe nas matérias a serem 

transmitidas para os alunos que estão estabelecidas já há algum tempo na organização 

anterior. Então o currículo tem que ter esses aspectos básicos mínimos muito a grosso modo 

falando. 

 

6. Você conhece as políticas de currículo para a educação brasileira? 

Existem várias tentativas e elas vão sendo levadas adiante. Eu peguei muito essa parte do 

currículo mínimo agora. Foi uma tentativa que ela existiu nos últimos dez anos desde que eu 
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entrei na rede estadual. A orientação é de que é preciso transmitir um mínimo de conteúdo 

para as séries no caso do ensino médio para que esses alunos tenham um mínimo de 

informação necessária para sua formação pessoal. Agora a gente está discutindo a Base 

Nacional Comum que tenta não levar para o lado conteudista, tentando ver aspectos mais 

práticos do conhecimento. Então isso também a muito grosso modo falando. 

 

7. O projeto pedagógico da escola contempla o currículo? Comente sobre isso. 

Olha teoricamente o PPP tem que contemplar o currículo eu não conheço o PPP da escola. A 

gente ainda não parou, a gente confia muito no que é feito. Essa é uma questão da gestão 

escolar. Claro, que com a comunidade. O PPP tem que ser desenvolvido pela comunidade 

escolar. Tem que ter o envolvimento, mas o PPP ele é uma coisa que já é uma coisa pré-

existente na escola. Existe, sim, essa proposta da gestão democrática em que em determinado 

momento o Projeto Político Pedagógico seja discutido com no mínimo os quatro segmentos, 

que traz na escola o professor, o pessoal administrativo, os alunos e pais. Eu creio que sim, eu 

acho que isso é uma coisa que a gestão da escola, a diretora principalmente, deve ter feito, 

mas nesse aspecto sobre o PPP provavelmente quem pode dar maiores informações é a 

diretora. 

 

8. Como é organizado o currículo em sua escola? 

Não sei, mas eu acho que isso é uma coisa que existe nas instâncias superiores, assim um 

pedido de que a escola se organize. Na verdade o currículo é determinado por uma lei, a Lei 

de Diretrizes e Bases e tal...  Aquilo ali estabelece o que precisa ser feito e de que maneira 

precisa ser feito.   

 

9. Sob seu ponto de vista, quais são as demandas da inclusão para o currículo escolar? 

Eu acho que principalmente pessoas, profissionais devidamente qualificados para atenderem 

essa demanda em todos os níveis, orientação escolar e professores também. Promover uma 

formação efetiva para os professores para que eles tenham capacidade e conhecimento para 

saberem como lidar com a inclusão. É uma questão séria a questão da inclusão. Porque você 

vê que não são somente os alunos de inclusão que têm necessidades especiais cognitivas, por 

exemplo, autistas e semelhantes. A inclusão, também, por exemplo, eu como diretor do 

colégio estadual, nós temos uma aluna cadeirante, nós temos um deficiente visual, nós temos 

uma deficiente auditiva que não fala e dentro da sala de aula nós temos dois profissionais pra 

isso. No Estado... o Estado banca isso, paga essas pessoas, por exemplo, a cadeirante ela tem 
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uma cuidadora, a aluna que tem deficiência auditiva e da fala ela tem uma intérprete. É por aí, 

eu não conheço a linguagem de libras, entende? E o professor vai ficar assim com a cadeirante 

movendo ela para lá e para cá? A escola tem que ter uma demanda da escola e que ela esteja 

adaptada também nessas demandas de, por exemplo, ‘de portadores de necessidades especiais 

locomotoras’, por exemplo. Essa escola aqui ela tem isso, se houvesse uma cadeirante aqui 

essa escola está adaptada para isso talvez no primeiro andar. Existe um banheiro aqui que é 

um banheiro de aluno de inclusão. No Dom Pedro
112

 a gente teve que fazer um banheiro para 

cadeirante com todas aquelas especificações que são necessárias de locomoção para que o 

aluno possa ir ao banheiro com uma cadeira de rodas. Então, no mínimo, esses dois aspectos 

da adaptação, a questão da acessibilidade nas escolas é um aspecto e a questão também do 

treinamento dos profissionais das pessoas e ainda como se faz no Estado, de haver como te 

falei profissionais qualificados. É muito difícil para um professor ter dentro de sua sala de 

aula um adolescente autista. 

 

10. Comente os desafios enfrentados no cotidiano escolar no desenvolvimento do 

currículo em atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos incluídos. 

Acho que dois aspectos são importantes levar em consideração talvez três: primeiro é um 

olhar dos outros alunos com relação ao aluno de inclusão. Acho que o professor precisa 

conseguir fazer um trabalho de quebrar primeiramente uma espécie de preconceito pré-

existente em relação a isso, é um dos pontos; o segundo, aí entra uma questão pedagógica que 

eu acho que precisa ser refletida e é uma questão séria porque esse aluno de inclusão que está 

numa sala de aula de alunos entre aspas normais, ele tem uma velocidade de aprendizado e 

muitas vezes demanda uma desaceleração, ou então talvez desaceleração não seja algum 

único aspecto, mas uma desaceleração tão gritante é desse tempo que o professor precisa ter 

para cumprir o currículo anual dentro de uma série. Talvez ele precise diminuir o ritmo para 

atender a esse aluno especial e o tempo que o professor precisa dividir em dar conta do 

currículo normal (novamente entre aspas) para os alunos que não têm necessidade especial e o 

aluno que tem necessidade especial, porque dentro da sala de aula em função de um aluno ou 

mais de um com necessidade especial já existe uma bipartição, isso gera um conflito, que eu 

sinceramente não sei como resolver, eu acho difícil, eu acho problemático, eu acho que não 

depende da boa vontade do professor. Eu acho que isso precisa ser estudado de uma maneira 

que se consiga conciliar. Veja bem, se você tem uma máquina funcionando, se não dá tudo 
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bem, seres humanos não são máquinas ou são também, uma máquina biológica. Você tem 

uma estrutura que precisa andar e essa estrutura se cobram dela metas, as metas são cobradas 

e você precisa atingir um determinado percentual de uma determinada pontuação, num 

ranking para mostrar estatisticamente que os alunos estão aprendendo. Tomara que isso seja 

uma coisa que eles consigam fazer também, apesar dos pesares. Na rede municipal, nas 

políticas públicas do país a cobrança existe. Agora, se você tem uma sala de aula em que você 

tem que estar constantemente nesse conflito de ter que atender uma turma que precisa atingir 

uma meta e ter também que humanamente ser capaz de dar conta de um ou mais alunos com 

necessidades especiais que desaceleram essa turma como você vai resolver isso? Qual é a 

minha meta: é ser humano ou atender a essa necessidade de mostrar para a sociedade que a 

escola está funcionando, o que que é isso?! Isso é esquizofrênico, isso é bipolar! Eu não 

consegui ainda me aprofundar nessa reflexão, mas essa reflexão me causa uma certa angústia. 

Eu acho que esse é um aspecto que precisa ser muito bem observado: o que que é realmente o 

aluno atingir, adquirir o conhecimento? É ele conseguir essa pontuação através de provas e 

testes é isso? É também! Mas é só isso? E os aspectos sócio emocionais que agora é uma 

coisa que tem vindo muito à baila? Isso está sendo quantificado, está sendo medido isso vai 

ser avaliado. A gente vê, por exemplo, determinadas informações de outros países que a gente 

sempre tem que considerar a questão cultural, a civilização ocidental e oriental se bem que os 

japoneses não fazem prova até o 5º ano do ensino e para eles não é fundamental. Mas nós não 

somos orientais, nós somos brasileiros, temos outra cultura numa situação de uma sociedade 

numa tremenda crise de valores, com os pais pedindo socorro para saberem como podem 

educar os filhos e toda essa demanda, toda essa carga, toda essa carência cai em cima da 

escola, que além de ter que dar conta de toda essa parte é maquinal do atingimento das metas 

e ainda tem que cuidar da educação das crianças. Educação em termos de, por exemplo, trazer 

de casa para evitar que entre conflito na escola. Os pais... Os pais estão... Eu ouvi um desses 

dias no rádio uma coisa incrível, está havendo um grupo de coaching de aconselhamento em 

São Paulo para educar pais. Olha onde nós estamos chegando, é uma coisa muito complexa, 

muito complexa. 

 

11. Na escola há espaços sistematizados de discussão e reflexão sobre o currículo e a 

educação inclusiva durante o bimestre letivo envolvendo direção, orientação pedagógica 

e professores? Teça comentários a respeito. 

A gente teve um ou outro em que se falou sobre isso se falou da necessidade... Falou-se aquilo 

que tem que ser feito, mas talvez um ou dois encontros... Numa reunião em que se falou meia 
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hora sobre isso é muito pouco, eu não acho que até por uma questão da falta de vontade de 

planejar dos gestores, mas é... Vai falar só isso?! Qual é a sua opinião sobre isso professor? O 

que o senhor pensa? Isso não tem debate mesmo... É um, digamos assim, um encontro em que 

se pudesse aprofundar um pouco mais essa questão não há. E isso é necessário. 

 

12. Você considera que o currículo desenvolvido em sua escola tem contribuído para a 

humanização da educação e da formação dos alunos na perspectiva dos direitos 

humanos? Justifique.  

Olha a gente tem muitos temas dentro, por exemplo, do português que é a minha matéria em 

que a gente toca bastante nesse assunto. Eu desenvolvi determinados temas sobre bullying, os 

próprios projetos da escola. Não somente do bullying, mas o bullying foi um tema muito atual. 

Sim, a gente tem debatido bastante isso nas aulas de português. A gente tem aulas- projeto 

com textos que tocam nessas questões. A gente pode desenvolver aulas assim mais 

aprofundadas sobre isso. Essa é uma preocupação que existe, de fato, dentro do português.  

 

13. A educação como fenômeno social é parte integrante das relações sociais, 

econômicas, políticas e culturais de uma determinada sociedade. Você julga que o 

currículo escolar seja influenciado por essas relações? Justifique. 

Esse é um tema bastante amplo, bastante complexo no momento que você está inserido no 

contexto social e principalmente a questão econômica influencia. Por exemplo, agora essa 

questão de se criar escolas em tempo integral com uma parte voltada para o lado, como eles 

chamam, de propedêutico, que são as matérias conteudistas e a parte que é voltada para o 

aspecto profissional. Você não tem como separar isso, não tem como criar seres alienados. 

Você tem que criar seres capazes de serem inseridos no contexto social isso aí é uma coisa, 

está dentro da Fenomenologia do Social, então a escola não tem como fugir disso, desse 

compromisso de fazer com que nela se criem cidadãos capazes de absorverem um 

conhecimento que seja de formação humanista e de formação profissional, isto está 

começando cada vez mais cedo. Lá no Dom Pedro temos dois ensinos médios integrados, em 

que os alunos ficam durante uma parte e eles têm toda parte do currículo que é o currículo do 

Ensino Médio, das matérias conteudistas e também um lado que é uma outra parte que é a 

parte profissionalizante. Esse projeto já existe no Dom Pedro desde 2008, por exemplo, o 

Ensino Médio integrado com áudio e vídeos e a gente começou um outro Ensino Médio 

integrado em Química que foi com a minha gestão. A gente iniciou isso e conseguiu 

implantar, mas dentro dessas matérias você vê, por exemplo, eles têm matérias como Projeto 
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de Vida que é uma matéria voltada para o desenvolvimento desse ser que  precisa crescer, 

precisa aprender e precisa ser capaz de viver socialmente de maneira crítica e de maneira a 

contribuir para o desenvolvimento da sociedade. 

 

14. Em sua opinião, o currículo e a maneira como é desenvolvido na escola exerce 

influência sobre a formação dos professores? Justifique. 

Claro nós somos sempre aprendizes, a gente está sempre trocando informações. Nós somos 

isso o tempo todo. A gente, nesse nosso processo de evolução, acredita que a vida é o tempo 

que a gente tem para se desenvolver e evoluir. Isso depende muito da sua interação com os 

outros seres, as outras pessoas. No caso do professor a gente está o tempo todo trocando 

informações, a gente aprende muito com os alunos. Não só porque o que acontece até para 

podermos interferir nisso e transmitir o que a gente tem que transmitir, precisamos ter a 

sensibilidade de ver onde tocar no aluno para que ele possa desabrochar, para que ele possa 

perceber e assim sair um pouco desse aspecto da personalidade dele enquanto adolescente, 

que é uma personalidade muito contestadora. Principalmente o pessoal da noite que é um 

pessoal assim cognitivamente um tanto quanto mais carente, eles interferem na tua maneira de 

dar aula. Como que você vai abordar o tema? Qual a pergunta que você vai fazer? De que 

maneira você vai fazer aquilo pra eles pra que eles possam refletir, para que eles possam 

aprender? É uma troca o tempo todo. 

 

15. Gostaria de fazer alguma consideração, abordar alguma outra questão ou esclarecer 

algo mais? 

Eu só acho que ser professor no Brasil é uma coisa frustrante Nós somos uma categoria muito 

desvalorizada, acho que é um ponto que todo professor deve falar. Nós temos que ser 

verdadeiros abnegados, isso é muito triste uma sociedade que trata os professores como 

somos tratados pela sociedade brasileira. Eu digo em termos da organização da profissão e da 

valorização e do prestígio. Esses dias eu estava atravessando a rua e eu, de brincadeira, tinha 

um camelô no sinal eu, de brincadeira, disse que não ia comprar porque sou professor. O 

rapaz respondeu: “O senhor é professor, então toma aqui, deixa eu lhe dar um dinheiro”! Nós 

somos muito desvalorizados, desmerecidos e você pode ver, é uma coisa que por mais que a 

gente encontre um discurso dos gestores públicos e políticos sempre essa fala mentirosa de 

que eles vão valorizar a educação, não tem isso na prática. O que falta realmente neste país é 

estabelecer como prioridade a educação como fez a Coreia na década de 1970 e fez com que 

nesse tempo de 50 anos para cá ou menos, uns 40 anos, se tornassem uma potência porque de 
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fato priorizaram a educação, fizeram um projeto de país, de Estado e não de Governo, um 

projeto político. Quero dizer, isso faz com que o país esteja aí dessa forma. Ah... Mas eles são 

orientais! Então vamos ficar sempre nessa autocomiseração de que nós somos latino-

americanos? É isso aí! Mas apesar disso continuo gostando do que eu faço, mas é muito 

frustrante o que o município está agora fazendo com os professores...
113
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO E DOUTORADO 

PESQUISA: Currículo e Formação: 

 limites e contradições na educação inclusiva 

ORIENTADORA: Profª. Drª. Valdelúcia Alves da Costa 

DOUTORANDA: Wanda Lúcia Borsato da Silva 

 

Perfil e experiência profissional: questionário 

Entrevista Semiestruturada 

 

1. Perfil e experiência profissional:  

Nome
114

 Formação Tempo/Magistério Tempo/Escola Carga Hor. Sem. Idade 

Carlos Licenciatura 

em 

Química e 

Biologia 

40 anos 5 anos 18h/aula 65 anos 

 

2. Participou de curso de extensão ou pós-graduação (lato sensu e/ou stricto sensu)? 

Quais? 

Tenho curso de extensão em Corrosão na parte de Química e em Energia Solar. Cursos de 

extensão oferecidos pela Secretaria de Educação, como de Ecologia, por exemplo.  

 

3. Outro curso que você considere ter contribuído à sua formação?  

Acho que foi o curso sobre corrosão. 

 

4. Fale sobre sua experiência como professor/a de uma escola pública inclusiva.  

Muitos desses alunos têm sido bem assistidos na rede municipal. De repente as pessoas 

vestiram a camisa para poder pensar nessas crianças de uma maneira diferente. Eu tenho visto 
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que o tratamento que para eles é um tratamento bem diferenciado, muito assim pelo lado 

humano para eles para eles se sentirem bem na escola. Isso é muito importante, pelo menos na 

parte desses colégios que são de ensino fundamental e ensino infantil. 

 

Às vezes a gente pensa que a deficiência acaba dando a pessoa limites que as pessoas acabam 

descobrindo o que elas não possuem e pode ajudar nisso. A escola pode mostrar essas 

capacidades que essas crianças podem ter e a gente não imagina. Só de olhar a gente não 

consegue diagnosticar quantas coisas que a gente poderia fazer, mas no dia a dia na escola 

eles acabam, de repente, mostrando pra gente que são capazes de muitas coisas. Os 

professores também acabam descobrindo isso também. 

 

5. O que você sabe sobre currículo? 

No currículo tem que se adequar. A própria Cecília Meireles dizia que o professor para ser um 

bom professor tem sempre que se atualizar e tudo na educação você tem que atualizar junto 

com os alunos para não ficar para trás. Não parece, mas eles sabem muito mais do que a gente 

às vezes. Em parte biológica eles dão banho na gente, então a gente não pode ficar muito para 

trás; não que a gente precisa estar à frente deles e nem atrás, eu acho que nós é que temos que 

acompanhá-los. Então os professores estão começando a ter essa parte de diversificação 

tecnológica, Facebook, tudo mais até criar uma página no Facebook também com ciências 

físicas e biológicas até para trocar ideias, dar ideias coisas com inovações na parte de ciências, 

tanto na parte de matemática, física, química e até para, eles posso dizer assim, terem um 

conhecimento geral em relação ao assunto e trocar ideias, pois na página dá para trocar ideias. 

Também acho muito importante essa parte de currículo, acho que o currículo é o segmento, de 

vamos dizer assim, de propostas que você tenha e você deseja seguir sempre se atualizando 

para que ele saia da maneira que deve ser feita. 

 

6. Você conhece as políticas de currículo para a educação brasileira? 

Alguma coisa, nem tudo da parte curricular para a educação brasileira. A própria LDBEN 

acabou mudando muita coisa que tinha em assistência ao aluno em relação à lei antiga que 

você assistia a cada aluno separadamente. Isso se perdeu com a nova LDBEN. Isso mudou um 

pouquinho, eu acho que a gente acaba até nem descobrindo os problemas que os alunos têm: 

mentais ou físicos, etc. porque não tem mais aquela competência de ter que assisti-los 

separadamente. Assim descobrimos muito mais coisas com os próprios alunos. O que está 

escrito tem que se fazer, mas você não pode mais, vamos dizer assim criar raízes e outra 
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diversificar, até para olhar mais o aluno e de repente debater um pouco mais com ele em 

relação a isso. Hoje em dia se corre muito com programas, com currículos escolares que não 

têm mais aquela assistência que a gente tinha antigamente. Eu sempre falo que eu transmito 

eu ensino muito menos do que eu aprendi, porque eu acho que quando eu aprendi, aprendi 

com calma, o professor tinha calma para ensinar, não tinha de correr nem nada e dava toda a 

matéria e eram 180 dias, hoje com 200 dias ou mais nós não conseguimos passar a matéria 

dessa maneira. 

 

7. O projeto pedagógico da escola contempla o currículo? Comente sobre isso. 

O PPP como ser sempre, vamos dizer assim, deve ser aperfeiçoado. Nós trabalhamos aqui 

com o PPP, chegamos a debater esse PPP por diversas vezes, mas tem sempre que ser 

adequado porque eu acho que o próprio progresso está fazendo a gente fazer essa 

transformação no PPP, continuamente. A educação tem uma linha a se seguir, tem um 

caminho. Enquanto que em outras escolas, às vezes existe o professor, mas não direciona você 

para nada, você que tem que se direcionar, tem que se posicionar, aqui você vê que a Eliane 

(diretora) te coloca num caminho: ‘queremos isso, vamos fazer um projeto disso’. Pelo menos 

aqui na escola a gente tem seguido bem essa parte do currículo e do PPP que é o que a gente 

focou na nossa última reunião do PPP. 

 

8. Como é organizado o currículo em sua escola? 

Bem, o currículo a gente recebe. Vem do MEC e da Secretaria de Educação. O MEC 

estabelece e as secretarias organizam e mandam para as escolas. 

 

9. Sob seu ponto de vista, quais são as demandas da inclusão para o currículo escolar? 

Olha, eu acho que essa educação inclusiva está trazendo um pouco mais de humanidade em 

relação às crianças e às pessoas deficientes. Para o professor, temos que aprender a trabalhar 

com pessoa deficiente, tratar de uma forma diferente porque até quando a gente era criança eu 

lembro a gente brincava de aleijado de não sei o quê, a gente brincava dessa brincadeira boba 

de aleijado porque a gente não entendia nada disso. Então hoje a gente vê com outros olhos e 

as crianças também enxergam com outros olhos. Essa inclusão está tendo frutos, está fazendo 

com que as crianças na verdade não sejam mais deficientes, que elas têm uma eficiência boa 

também. Eu acho muito bacana essa troca, é de suma importância convívio escolar que de 

repente essa parte inclusiva seja vista como uma coisa normal e já se estabeleça de uma forma 

definitiva sem ter que falar essa palavra inclusão. Tirar essa parte de inclusão como se fosse 
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que a pessoa tem que ser incluída ali de uma forma assim forçada e na verdade não, que ele 

aprenda apenas de uma forma diferente. Acho que um dia vai desaparecer esse termo 

inclusivo e vai ser uma coisa mais que normal na escola. As pessoas criam um mundo enorme 

em cima de algumas transformações que você bota na sociedade e depois elas acabam se 

adequando a todas aquelas transformações. Isso é que é bom.  

 

10. Comente os desafios enfrentados no cotidiano escolar no desenvolvimento do 

currículo em atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos incluídos. 

O que eu vejo como desafio muito importante é justamente a parte que você tem que 

controlar, às vezes, uma turma inteira em detrimento de uma pessoa, porque com as turmas 

muito cheias, superlotadas que está havendo hoje em dia você acaba não tendo mais aquela 

assistência junto com aquela pessoa, você acaba vendo que a pessoa estava sendo jogada para 

aprender aquilo que você está ensinando para todos, você não se diversifica mais para ele. 

Então acho importante é que nós tenhamos na parte curricular um tempinho também para eles 

Não sei se de repente eles entrassem na sala um pouquinho antes dos outros para que seja 

mostrado o que vai ser passado a eles. Vejo o Moisés
115

 copia devagarzinho e ele acaba de 

repente ficando ali sem aprender nada porque a gente passou para a turma inteira. Apesar de 

ele ter conhecimento na área dele de passar algumas coisas importantes para a gente, mas eu 

vejo que quando o professor tenta fazer uma parte diversificada acaba atrapalhando a outra 

parte. Não é que não faz parte da inclusão é que com a turma muito lotada como existe hoje 

em dia você não tem mais aquela diversidade como existia nas escolas que tinham salas para 

educação especial só. Os alunos eram assistidos separadamente cada um. 

 

A parte de recursos específicos para eles é outra coisa que atrapalha muito. A gente vê como 

desafios que precisamos de outros recursos didáticos não só é a superpopulação, mas recursos 

didáticos que nós precisamos para trabalhar com eles. Eu acho que a inclusão ainda está tendo 

muitos caminhos cheios de pedras que nós temos que enfrentar o tempo todo e chegar a um 

patamar que eu não sei se realmente vamos conseguir, porque nós temos que caminhar tanto 

com os alunos de inclusão e os de não inclusão quase que juntos. Acho que eles poderiam ter 
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mais tempo na a sala de recursos, assim acabariam descobrindo o problema que eles trazem e 

que a gente numa sala de aula não visualiza.  

 

11. Na escola há espaços sistematizados de discussão e reflexão sobre o currículo e a 

educação inclusiva durante o bimestre letivo envolvendo direção, orientação pedagógica 

e professores? Teça comentários a respeito. 

Que eu lembre não. A gente tem uma conversa geral e acaba levando de vez em quando em 

parte para essa parte de educação inclusiva, mas não direcionando de maneira propriamente 

dita. Eu acho que realmente precisaríamos ter um dia apenas de conversa em relação a isso 

para que muitos possam entender melhor porque muitos professores vão, muitos professores 

voltam, então de repente não tem mais aquela continuidade na escola. 

 

12. Você considera que o currículo desenvolvido em sua escola tem contribuído para a 

humanização da educação e da formação dos alunos na perspectiva dos direitos 

humanos? Justifique.  

Sobre isso realmente acho que sim. Aqui trabalhamos com vários projetos que ajudam. Temos 

Torneios de Matemática, Feira de Ciências, fazemos campanhas como do abraço e a escola é 

bastante acolhedora com os pais. 

 

13. A educação como fenômeno social é parte integrante das relações sociais, 

econômicas, políticas e culturais de uma determinada sociedade. Você julga que o 

currículo escolar seja influenciado por essas relações? Justifique. 

Com certeza a educação tem que seguir quase tudo que está aí fora em termos de políticas 

públicas. Em termos de progresso a gente fica desarmado. Mas eu acho que política não deve 

se misturar com a educação, a educação devia ter um próprio segmento sem se misturar 

Talvez com a parte de políticas públicas, fazer com que aqueles políticos façam aquilo que 

deve ser feito em termos de sociedade. Também fico imaginando que as pessoas têm que ser 

desaprendidas para serem bem governadas, infelizmente as pessoas, a gente já viu muito isso, 

quando não têm conhecimento são bem governadas. A partir do momento que adquirem 

conhecimento começam a descobrir que estão vivos e que tem um monte de coisas que 

precisam querer e vão querer também e aí já vai ser mais difícil de governar porque vai ter 

que governar uma sociedade inteira que está ávida de conhecimento, de coisas que precisam e 

que nunca viram. Eu acho que essas grades curriculares que existem em cada escola, penso 
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que a gente teria que tomar como base a grade da prefeitura, tudo bem, mas acaba 

diversificando muito e eu acho que tinha que ter um estudo em cima disso, acho que não é 

difícil. Ter pessoas para direcionar essa parte do currículo dentro das escolas, para que eles 

não fiquem com altos e baixos e sim ter um caminho como era antigamente, uma 

continuidade para um aprendizado cada vez mais forte lá na frente. 

 

14. Em sua opinião, o currículo e a maneira como é desenvolvido na escola exerce 

influência sobre a formação dos professores? Justifique. 

Eu acho que sim, porque na verdade o professor acaba tendo que se adequar a alguns 

instrumentos que são dados no currículo em termo de progresso, em termo de diversificação 

da própria matéria. Não é mais aquilo que você segue somente pelos livros. Tem também as 

novas tecnologias que nem sempre sabemos usar. Também as políticas de currículo mudam 

muito e ficamos perdidos. Recebemos as matérias cada vez de um jeito na sequência dos 

livros. E também temos os pais que cobram os conteúdos.  

 

15. Gostaria de fazer alguma consideração, abordar alguma outra questão ou esclarecer 

algo mais? 

Não. Acho que já falei bastante. 
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO E DOUTORADO 

PESQUISA: Currículo e Formação: 

 limites e contradições na educação inclusiva 

ORIENTADORA: Profª. Drª. Valdelúcia Alves da Costa 

DOUTORANDA: Wanda Lúcia Borsato da Silva 

 

Perfil e experiência profissional: questionário 

Entrevista Semiestruturada 

1. Perfil e experiência profissional:  

Nome
116

 Formação Tempo/Magistério Tempo/Escola Carga Hor. Sem. Idade 

Suzana Licenciatura 

em 

Geografia 

28 anos 13 anos 36h/aula 45 

anos 

 

2. Participou de curso de extensão ou pós-graduação (lato sensu e/ou stricto sensu)? 

Quais? 

Sim, participei de uma pós-graduação semipresencial oferecida pela UERJ, cujo tema foi 

“Diversidade de Gênero”. 

 

3. Outro curso que você considere ter contribuído à sua formação?  

Sim, dois cursos de extensão que fiz: História da África e Cultura Afro-brasileira: a cor da 

cultura e Iniciação Teológica. 

 

4. Fale sobre sua experiência como professor/a de uma escola pública inclusiva.  

Bom é assim, a gente já trabalha com alunos com necessidades diferenciadas desde quando eu 

entrei na Prefeitura só que a gente não tinha essa classificação e nem a diferenciação do 

trabalho. Quando eu comecei a trabalhar eu já logo me identifiquei com essas crianças e logo 

já me colocaram nas antigas salas de classe especial. Fui professora de classe especial em 
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duas escolas municipais, com deficientes intelectuais e com surdos. Aqui, tudo que é Projeto 

diferenciado eu mesma já me coloco à disposição, mas geralmente é falado ‘a Suzana vai se 

dar bem!’ ‘Ah, vou colocar a Suzana no pessoal da EJA que tem mais dificuldade’. Parece 

que eu sou especial e todo mundo acha que eu tenho e gosto do trabalho. Talvez eu tenha 

paciência para estar trabalhando com essas dificuldades. 

 

Lembro-me de quando eu entrei na primeira classe especial, uma coisa assim muito gritante 

pela quantidade de homens. Eram muitos meninos nas classes especiais e poucas meninas e eu 

fiquei curiosa para saber o porquê disso, eu não sei como é que estão os dados hoje em dia, 

mas muitas dessas ‘doenças’ de TDAH eu não sei qual a nomenclatura que tem hoje em dia, a 

maioria são meninos e até hoje eu não sei por que, mas são meninos e isso era muito comum 

na classe especial. E, assim, quando eu estava na classe especial era muito mais fácil aprender 

porque tinha o olhar do professor só para ele, aí vieram as leis todas de inclusão, eu achei... 

Não sei se é porque eu já estava acostumada em trabalhar em classe especial, mas eu achei 

que a inclusão excluiu muito porque ela deu ao aluno a chance de ficar na sala comum, mas 

não preparou o professor para ter um olhar diferenciado com esse aluno, para ter um trabalho 

diferenciado com esse aluno. Então foi uma coisa que em minha opinião não foi muito 

vantajosa no início e hoje eu acho que depende das escolas que têm um olhar diferenciado 

para os alunos incluídos. 

 

Aqui na escola a gente tem o apoio, o respaldo da orientação, da direção pra trabalhar com 

esses alunos. Trabalho em outras escolas que não têm essa mesma atenção, então o aluno está 

incluído, mas ele está excluído e depende muito do professor, se ele quer trabalhar ou não 

com aquele aluno. Assim eu sinto muito, eu fico muito sentida quando eu entro numa sala por 

eu já ter tido esse trabalho com classe especial e ter trabalhado com surdos, ter trabalhado 

com coisas diferenciadas... Eu, por minha natureza, procuro atividades diferenciadas para esse 

aluno. Como no caso aqui que a gente tem o Vítor
117

que tem, eu não sei qual o problema 

direito, não sei qual o nome da palavra que usa, ele tem um atraso de aprendizagem, então até 

mesmo a idade cronológica que não condiz com a idade mental dele parece que é isso, só que 

o Vítor é um menino dócil, é um menino fácil de trabalhar, se ele entende o que a gente fala 

ele faz. É obediente em fazer as coisas, então fica fácil de trabalhar. Comigo os alunos, se não 

fizeram direito vão lá e refazem. Então você tem que ter um olhar com mais atenção, mais 
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atencioso para eles, mas não necessita ficar o tempo todo com eles. Temos a Carolina
118

 

também, o problema dela é só visual, tudo o que eu faço para ela eu peço para xerocar em 

tamanho maior. Quando ela não entende no quadro o aluno que senta do lado sempre dita para 

ela. Ela tem ajuda da turma e do professor, então aqui ela tem esse respaldo. Eu tenho um 

aluno na outra escola em que trabalho que tem sérios problemas de aprendizagens e até de 

vocabulário também problemas de coordenação motora e ele tem uma estagiária que o 

acompanha. Então como eu estou no sétimo ano lá, em geografia eu trabalho as regiões do 

Brasil e estava falando dos Estados brasileiros no caso do trabalho em regiões, eu dei para ele 

o mapa só para recortar, para colar, procuro fazer atividades da matéria, mas dentro da idade 

cronológica dele que é de 7 ou 8 anos como se fosse uma classe de alfabetização. Isso que eu 

acho que a inclusão colocou o aluno na sala de aula, mas não prepara o professor para isso.  

 

5. O que você sabe sobre currículo? 

Currículo pedagógico... Bom, eu falar do currículo nacional que eu acho que é um senso 

comum que em todas as unidades brasileiras tenham um currículo básico, aquilo que tem que 

ser aprendido por todas as matérias em todos os lugares do Brasil é esse currículo seco, 

básico, ele vem para os municípios que se adaptam à sua realidade e a gente tem que adaptar 

esse currículo à nossa realidade escolar. Então, dentro do conteúdo de História eu procuro 

colocar esse currículo que é básico, ralo, insosso dentro da realidade dos meus alunos. O que 

que eu quero deles, no caso de História é que se tornem cidadãos de verdade, críticos, 

participativos, que tenham seus direitos garantidos, que saibam correr atrás dos seus direitos. 

Não adianta nada ensinar descobrimento do Brasil se não houve descobrimento, então vou 

criticar aquilo como que foi com o descobrimento, porque já tinha alguém morando aqui 

Como foi essa coisa, como é que a gente é assim hoje. Então, através de questionamentos eu 

trabalho currículo como se fosse um grande ponto de interrogação atrelado à realidade. É o 

que eu tento, eu não estou falando que é o que eu consigo não, mas é o que eu tento. 

 

6. Você conhece as políticas de currículo para a educação brasileira? 

Os PCNs? Os Parâmetros Curriculares? A LDBEN, as leis que regem o que para fazer esse 

currículo? Então, o que a gente conhece, o que eu conheço foi o que a gente estudou na 

Faculdade, a LDBEN os PCNs, que a gente trabalhou muito aqui na rede durante um tempo. 

A gente trabalhou o que são os temas transversais, que eu até gosto muito, que é de onde veio 
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a diversidade, a interdisciplinaridade. Também as novas leis que tentam colocar na escola as 

realidades existentes dentro do currículo escolar que é a lei da cultura afro-brasileira e a lei 

indígena, a lei de currículo de música. Então são leis que enriqueceram a LDBEN e as outras 

leis feitas para a educação. Eu conheço nesse sentido. 

 

7. O projeto pedagógico da escola contempla o currículo? Comente sobre isso. 

Contempla. Todos os projetos pedagógicos da escola geralmente estão relacionados ao que a 

gente tá trabalhando em sala de aula ou até mesmo as coisas que, por exemplo, ‘O ano da luz’, 

quando foi o ‘Ano da luz’ a gente trabalhou a questão da energia elétrica, então foi um projeto 

voltado pra isso. Esse ano a gente trabalhou o projeto... No caso eu trabalhei o ‘Projeto Século 

XX’ com coisas relacionadas ao meu currículo dentro do projeto da escola. 

 

8. Como é organizado o currículo em sua escola? 

O conteúdo? O currículo da minha matéria? A gente tem uma reunião no início do ano, a 

gente recebe os Parâmetros da Prefeitura, o Documento Norteador e em cima desse 

documento fazemos o nosso conteúdo programático e dentro do conteúdo programático a 

gente tem uma agenda que a escola dá – a escola faz uma agenda que eu acho muito boa – e aí 

dentro dessa agenda nós organizamos o nosso currículo para que se contemple o conteúdo 

programático do ano todo. A agenda trata de todos os assuntos pertinentes à escola, datas 

comemorações, reuniões...  

 

9. Sob seu ponto de vista, quais são as demandas da inclusão para o currículo escolar? 

Eu acho que ela enriquece o currículo, porque quando você está tratando de uma necessidade 

especial – não sei se posso falar assim – você não está tratando de um, você está fazendo com 

que uns possam ter o conhecimento de que as pessoas são diferentes e têm necessidades 

diferentes, que às vezes a pessoa não é o aluno ali, não tem o laudo, não é tido como ‘portador 

de necessidade especial’, mas ele tem essa necessidade e às vezes quando você vai fazer 

coisas voltadas para ele... Eu descobri isso com um menino lá da outra escola, eu fui fazer um 

jogo de quebra-cabeça do Brasil, os outros adoraram, coisa que eu nem ia fazer, eu não ia 

fazer para a turma, então tive que adaptar o meu currículo paro o Alberto
119

 e acabou 

enriquecendo a aula como um todo. Eu acredito que todo mundo ganha, só que tem que ter 
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formação, tem que ter informação. A inclusão enriquece o currículo dessa forma, dando ao 

outro a chance de mais conhecimento e ao incluído a chance de conhecer. 

 

10. Comente os desafios enfrentados no cotidiano escolar no desenvolvimento do 

currículo em atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos incluídos. 

Eu acho que a escola tem que ter uma estrutura, ela precisa de sala de informática, a gente tem 

que sair desse ambiente de sala de aula, ela tem que ter uma estrutura que te dê uma sala de 

TV, que tenha uma biblioteca funcional. Isso tudo vai ajudar porque só sala de aula, por mais 

que o professora arrume estratégias... Eu acho que a estrutura da escola é importantíssima.  

 

Entrevistador: Você diz estrutura física? 

Estrutura física, além da estrutura física o acompanhamento com o aluno por parte também da 

escola, junto ao professor, e isso aqui a gente tem muito e a formação do professor para o 

conhecimento dessa necessidade especial que o meu aluno tem, acho que isso tudo junto, 

ajuda. Porque olha só, a gente, às vezes, entra na sala de aula não tendo noção do que seria 

aquilo que aluno é, como que eu vou trabalhar, então eu preciso de me informar e estudar e 

fazer uma formação sobre o tema. Então isso aí a escola tem que ajudar e os pais... O pai 

também tem que fazer acompanhamento do seu filho, se a família não ajudar... Acho que um 

dos grandes entraves também é a participação da família senão, não tem como. 

 

11. Na escola há espaços sistematizados de discussão e reflexão sobre o currículo e a 

educação inclusiva durante o bimestre letivo envolvendo direção, orientação pedagógica 

e professores? Teça comentários a respeito. 

Temos sim. Bom, nós preenchemos todo bimestre... Tem todo mês, às vezes, é porque como 

eu não trabalho todos os dias e elas são em dias alternados para pegar o maior número de 

professores do 6º ao 9º, então nunca é sempre no mesmo dia, mas sempre há encontros para 

conhecimento das demandas de necessidades especiais da nossa escola, conhecimento dessas 

crianças e por parte da orientadora. Em todo conselho de classe a gente é orientada sobre 

como se deve trabalhar com cada aluno. Eu acho que não é que não supra a necessidade, eu 

acho que é porque é muita coisa mesmo, a gente tem muito que aprender ainda. A gente nunca 

sabe tudo.  
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12. Você considera que o currículo desenvolvido em sua escola tem contribuído para a 

humanização da educação e da formação dos alunos na perspectiva dos direitos 

humanos? Justifique.  

Sim. Bom, vou te dar um exemplo aqui na escola foi feito, durante um tempo, um Projeto 

chamado de “Pequenas Gentilezas”. Eu adorei esse projeto porque ele é de pequenas 

corrupções, como você cortar a fila que a gente acha que não é nada. Julgamos que corrupção 

é só o que fazem no Governo. Esse projeto foi no ano passado todo, esse ano também teve, 

esse ano ele continuou, mas não da forma como foi no passado e esse projeto foi muito legal. 

O projeto falou do ‘por favor’ do ‘obrigado’, o pegar emprestado e devolver, então foi um 

projeto muito válido. 

 

13. A educação como fenômeno social é parte integrante das relações sociais, 

econômicas, políticas e culturais de uma determinada sociedade. Você julga que o 

currículo escolar seja influenciado por essas relações? Justifique. 

Claro! Vou te dizer o seguinte, a educação, ela infelizmente... O que é que acontece com a 

educação? Ela é coordenada por um Estado, esse Estado não quer pessoas críticas, ativas e 

participativas, então o que que ele vai fazer? Ele vai pagar mal o professor, não vai te dar 

material didático, vai excluir das pessoas. Então o que ele puder fazer para que grande número 

de pessoas não tenha essa criticidade vai fazer. A educação, infelizmente, serve a quem está 

governando e serve de domínio. Quem está dominando quer continuar no poder, nisso 

infelizmente a educação serve desse papel cruel dentro do sistema capitalista. Então cabe a 

nós, que temos essa ideia, em contrapartida, trabalhar com essas migalhas que jogam para nós 

fazermos delas um concreto, tornando o nosso aluno alguém que possa estar agindo de modo 

crítico, que possa melhorar e mudar as coisas. Quando o currículo vem é totalmente básico, 

ralo insosso fora da realidade do aluno, essa é a interferência do Estado relacionado à 

educação ‘para que eu quero que você aprenda a pescar se eu quero comer o teu peixe’? 

 

14. Em sua opinião, o currículo e a maneira como é desenvolvido na escola exerce 

influência sobre a formação dos professores? Justifique. 

Sim, por tudo isso que te falei na pergunta anterior. 

 

15. Gostaria de fazer alguma consideração, abordar alguma outra questão ou esclarecer 

algo mais? 

Que eu quero meus direitos respeitados. 
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO E DOUTORADO 

PESQUISA: Currículo e Formação: 

 limites e contradições na educação inclusiva 

ORIENTADORA: Profª. Drª. Valdelúcia Alves da Costa 

DOUTORANDA: Wanda Lúcia Borsato da Silva 

 

Perfil e experiência profissional: questionário 

Entrevista Semiestruturada 

 

1. Perfil e experiência profissional:  

Nome
120

 Formação Tempo/Magistério Tempo/Escola Carga Hor. Sem. Idade 

Cristiane Licenciatura 

em 

Pedagogia 

17 anos 13 anos 40h 38 anos 

 

2. Participou de curso de extensão ou pós-graduação (lato sensu e/ou stricto sensu)? Ou 

outro(s) curso(s) que você considere que tenha contribuído para sua formação? Quais? 

Sim, o Curso de Sala de Recursos
121

 oferecido pela Secretaria Municipal de Educação e o 

PROFA – Programa de Formação de Professores Alfabetizadores.
122

  

 

3. Fale sobre a sua experiência com a inclusão. 

Quando nós iniciamos a sala de recursos eu estava muito temerosa, porque eu assim já tinha 

uma ideia que seria algo grandioso e diferente, mas eu só me deparei com o grandioso e 

diferente quando eu estava lá atuando e o que eu olho e vejo é que nós vencemos muitas 

barreiras para chegar até esse pouco que a gente consegue hoje em dia, porque a inclusão não 

é vista ainda da forma que a gente precisaria, ainda não é feita da forma que a gente 

precisaria. Então a gente vai quebrando muitos paradigmas de que a gente não está falando de 
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depósito e sim de acolhimento, estrutura que se precisa dar para esse aluno, o incentivo dentro 

da escola e não uma prisão. Tem alunos que chegam aqui sem nunca terem saído de casa, 

convivido em outro ambiente social. Tivemos exemplo aqui, então para ele a escola causava 

sofrimento, você estava tirando ele da zona de conforto, mas através de uma conduta 

diferenciada nós conseguimos trazê-lo. Depois precisamos de uma conduta diferenciada para 

trazer a mãe que era muito resistente também ao papel da escola e sem querer interpretava a 

escola, não por culpa dela, sabe, mas como que um refúgio que é também para a mãe 

conseguir descansar. Lembro que certa vez ela chegou aqui e começou a chorar, relatando que  

conseguiu pegar o ônibus, deixar o filho na escola conosco e ir à Avenida sozinha e voltar. 

Então isso marca muito porque ela estava voltando a ter a vida dela enquanto pessoa de volta 

e acho que a escola exerceu um papel fundamental na vida desse menino também, mas a 

gente, primeiro, precisou assim quebrar um pouco disso, de achar que aqui é só um depósito. 

 

Também acho que nós, professores de sala de recursos, precisamos tomar cuidado com a 

frustração que ela pode nos causar porque parece que você está remando contra uma maré e 

que você não chega a lugar nenhum, ao contrário você tem o resultado daquilo que você vai 

colocando em prática, mas é demorado não é nada que vem dentro de um mês ou dois. 

Geralmente a gente plantou lá a semente durante o ano todo e vai colher em dezembro, mas a 

gente também precisa aprender a lidar, não tem fórmula mágica.  

 

Não tem como nós... Eu penso que não tem como a gente falar de inclusão e tratar esse 

menino da mesma forma que os demais. Acaba que a gente lida assim com conteúdos e 

objetivos em massa e o aluno de inclusão vem para desmistificar isso tudo vem para 

desconstruir aquilo tudo que o professor tem previsto no plano de aula dele todo santo dia. 

Vem para quebrar a rotina sim, para pedir estratégias e forma de trabalhar diferente e eu gosto 

desse movimento com aluno de inclusão faz na sala de aula porque ele consegue mexer nesse 

ambiente. Eu até costumo brincar com as meninas que ele sacode a poeira, porque ele faz todo 

mundo se agitar, mas se ele provoca uma agitação que se bem direcionada você lucra muito. 

Outra coisa o aprendizado das crianças que têm uma criança incluída na sala de aula é outra 

enquanto ser humano eu percebo algo assim... Percebo uma conduta de se colocar no lugar do 

outro e que agente volta para aquela palavrinha ‘compaixão’, pois a gente tem que pensar no 

outro, se colocar no seu lugar e isso ajuda muito a turma. 
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4. O que você sabe sobre currículo? Fale um pouco a respeito. 

Sim, bom ... Currículo para mim são o que nós temos de base que nós queremos dar para 

aquele aluno durante todo o ano letivo seja, por exemplo, no segundo ano eu tenho um 

currículo e tenho um propósito de ler, escrever e desenvolver a gramática. Para mim o 

currículo te diz o que você necessita para que aquela turma conclua o ano dela. 

 

5. O que você conhece das políticas de currículo para a educação brasileira?  

Quase nada, muito pouco. Assim ouvindo todos os assuntos que estão vindo. Agora em 

destaque a Base Nacional Comum Curricular isso tudo, sim, vai exigir da gente mais estudo. 

Eu creio que a gente ainda fale daquilo que ainda não conhece e eu tenho até me sentido um 

pouco intrigada a respeito disso porque se é algo que você tem que lidar sempre e partir dele 

como é o que a gente não vai saber o que que ele te traz?! 

 

6. Você considera que o projeto pedagógico aqui da escola ele contempla o currículo? O 

Comente a respeito: 

Sim. Para mim a partir do momento em que no Projeto me diz que eu preciso trabalhar com 

um aluno de forma a desenvolver competências e habilidades, por exemplo. E assim 

considero que esse é o pontapé inicial e eu encontro tanto no Projeto da escola quanto eu 

encontro no currículo então, assim, para mim é algo que um não tem como estar sendo feito 

separado do outro, sendo aplicados em separado, precisa de uma junção. Eu até acho que nós 

visitamos pouco nosso Projeto Político Pedagógico. 

 

7. Como é organizado o currículo aqui na escola? 

Nós tivemos algumas formações e reuniões. Inclusive, a partir do momento que apareceu o 

PNAIC nós começamos a fazer algumas reuniões que se davam no fim do ano letivo para 

montarmos o que nós queríamos para esse aluno dentro de cada ano específico de cada 

professor e ali nós nos debruçávamos em cima da proposta mínima. A gente teve uma reunião 

onde foi colocada a proposta mínima do município para esses alunos, nós olhamos e nós 

vimos que realmente era mínima, mas esse mínimo se torna muito às vezes a gente não está 

nem dando conta desse mínimo. Aí percebo que a gente precisa visitar mais e se debruçar em 

cima desse currículo e ver o que é pertinente ou não, o que dá para fazer ou não. Porque 

quando geralmente a gente fala de currículo temos uma impressão de que a gente não sabe 

responder qual o currículo do aluno, eu também sinto essa necessidade, não colocando isso 

como algo de culpa em cima da escola não, mas parte de um todo o que a gente precisa 
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entender e saber o que é o PPP, o que é o currículo, como funciona, como se direciona para 

que serve, o que que a gente vai fazer... Eu vejo que demanda mais estudos da nossa parte, a 

gente não tem porque a gente também não procura e fica assim sentadinha, aguardando a 

formação e a formação nem sempre precisa vir da equipe pedagógica. 

 

8. Sob seu ponto de vista, quais são as demandas da inclusão para o currículo escolar? 

É uma demanda muito grande que é a questão de você ter que olhar para o currículo de forma 

diferenciada, vendo o que dentro desse currículo você pode trazer para ver se o seu aluno 

consegue atingir, acompanhar... De que você vai poder fazer uso desse currículo. Vai ser algo 

que você vai ter que estar sempre com o olhar em cima dele, porque a gente sabe que eles, 

assim, mudam muito rápido, o aluno... Então você vai ter que estar sempre com o olhar 

voltado para saber se você continua daquela forma ou se você altera. 

 

9. Comente os desafios enfrentados no cotidiano escolar no desenvolvimento do 

currículo em atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos incluídos. 

É a questão da resistência do profissional de tentar entender, compreender que quando ele 

olha para esse aluno de forma diferente, ao olhar para o currículo e ver o currículo e o aluno o 

que ele vai poder proporcionar desse currículo para a vida desse aluno. Entender que nós 

vamos ter que mexer nesse currículo. A gente vai precisar ler estudar, mexer, alterar não dá 

para usá-lo da forma como vem, assim, mais uma vez, exige muito debruçar, muito estudo 

muito se apropriar disso e essa é a maior resistência. A gente já tem uma quando vai para a 

questão da adequação curricular. Eu conversei com os professores e falei: ‘vamos começar do 

mínimo para ver se a gente consegue pelo menos captar o que ele quer da gente e depois a 

gente tenta atingir o máximo’, mas essa resistência profissional em alterar tirar as coisas de 

lugar mudar é muito grande muito grande. E outra coisa que os profissionais dizem é: ‘se eu 

mexo no currículo desse aluno, se eu proponho essa adequação curricular isso não garante o 

sucesso dele lá fora para o mundo...’ Aí eu costumo dizer assim: ‘mas esse currículo formal, 

aqui dito formal, cabe a ele esse currículo também!’ 

 

10. Na escola há espaços sistematizados de discussão e reflexão sobre o currículo e a 

educação inclusiva durante o bimestre letivo envolvendo direção, orientação pedagógica 

e professores? Teça comentários a respeito. 

Olha até tivemos aqueles Encontros de Formação e foram quatro, se eu não me engano 

falando sobre inclusão e dois deles falavam sobre a adequação curricular E assim achei muito 
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interessante e isso surtiu um efeito bom porque nessas reuniões. Antes de montar a reunião a 

diretora e a orientadora me chamaram e perguntaram o que eu percebia como essencial de ser  

falado. Falamos sobre adequação curricular, mas não senti os professores muito confortáveis. 

Até levei meio que um modelo, mas senti mais receptividade no pessoal do primeiro 

segmento. Com eles eu até consigo, às vezes, ir às salas de aula para trocas. 

 

11. Você considera que o currículo desenvolvido em sua escola tem contribuído para a 

humanização da educação e da formação dos alunos na perspectiva dos direitos 

humanos? Justifique.  

Acho que sim. Não é só para os alunos, mas também para o professor que está aqui. A gente 

observa muito os alunos e quando é preciso chama as famílias. A comunidade aqui é bem 

agressiva, mas a escola sempre busca conversar. Com os alunos a gente faz roda de conversa 

para eles pensarem nas consequências de seus atos, de quando ele tem autonomia para decidir 

sobre as atitudes dele e ver as atitudes do outro. 

 

12. A educação como fenômeno social é parte integrante das relações sociais, 

econômicas, políticas e culturais de uma determinada sociedade. Você julga que o 

currículo escolar seja influenciado por essas relações? Justifique. 

Sim. Nós podemos falar dessas mudanças previstas pra nova Base, está indo ao encontro das 

competências e habilidades e assim vejo que vamos poder interferir não só no cognitivo, mas 

também no emocional. Assumir mais uma grande tarefa que é a de formar esse cidadão não só 

baseado no que ele quer de conteúdo de ensino, é, sim, algo muito mais amplo. Vejo como se 

a escola tivesse pegando o aluno e ela precisa mudá-lo de todas as formas possíveis: 

emocional, social, cultural... Já tinha que fazer isso, mas agora essa questão de humanizar está 

muito mais em aberto, está às claras. A gente não vai ter como fugir disso não. Precisa ter 

uma junção, sabe, do que o currículo traz da realidade do aluno e que meios você vai criar 

para isso. Às vezes parece que a gente está falando de dois mundos! 

 

13. Em sua opinião, o currículo e a maneira como é desenvolvido na escola exerce 

influência sobre a formação dos professores? Justifique. 

Sim, até falaria pessoalmente... Sabe que às vezes o currículo que eu quero que meu aluno 

tenha é aquele currículo que eu vou levar de vida para mim. Um currículo mais de 

humanização, de respeito. Eu volto a dizer que a gente precisa se debruçar mais em cima do 

currículo, estudar mais sobre ele pra futuramente proporcionar algo de melhor para esse nosso 
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aluno, tanto de inclusão quanto de sala de aula regular porque todos vão lucrar com isso, mas 

eu acho que ainda assim precisa de muita dedicação do professor a questão de não deixar o 

currículo só na fala, mas colocar em prática... O professor... Refletir muitos não aceitam, não 

mudam porque para ele o currículo é só no papel, mas quem se permite a ousar e 

experimentar esse currículo fora do papel não se arrepende não. Essas duas últimas perguntas 

me levaram a refletir como docente sobre em que eu preciso mexer? Eu sinto como se tivesse 

falando de algo distante de mim, engraçado... Preciso estar procurando para saber sobre esse 

nosso famoso currículo, tanto com o olhar voltado para a inclusão ou não. Preciso me 

apropriar mais, porque para eu tratar de algum assunto com os meus colegas eu preciso estar 

com ele bem na ponta da língua.  

 

14. Gostaria de fazer alguma consideração, abordar alguma outra questão ou esclarecer 

algo mais? 

Não... Acho que não. 
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO E DOUTORADO 

PESQUISA: Currículo e Formação: 

 limites e contradições na educação inclusiva 

ORIENTADORA: Profª. Drª. Valdelúcia Alves da Costa 

DOUTORANDA: Wanda Lúcia Borsato da Silva 

 

Perfil e experiência profissional: questionário 

Entrevista Semiestruturada 

 

1. Perfil e experiência profissional:  

Nome
123

 Formação Tempo/Magistério Tempo/Escola Carga Hor. Sem. Idade 

Lílian Licenciatura 

em Geografia 

17 anos 05 anos 20h 40 anos 

 

2. Participou de curso de extensão ou pós-graduação (lato sensu e/ou stricto sensu)? Ou 

outro(s) curso(s) que você considere que tenha contribuído para sua formação? Quais? 

Sim, Mestrado em Educação e Pós-graduação em Gestão e Orientação Escolar.  

 

3. Gostaria que você falasse da sua experiência como orientadora de uma escola pública 

que agora é uma escola inclusiva. 

O que eu pude notar é que já tinha um trabalho que foi anterior ao meu, de respeito a essa 

questão da orientação no bom sentido eu fui muito bem acolhida. Em alguns momentos até fui 

questionada, mas sem conflitos. Então o meu papel aqui de orientação que já tinha um não foi 

um projeto meu pessoal que eu imprimi aqui, foi algo que eu fui percebendo e dando 

continuidade tal e qual era a atmosfera da escola. Eu me tornei uma parceira. É assim que eu 

vejo e em relação à educação inclusiva aí eu tenho que destacar o papel importante da 

professora da sala de recursos, porque eu realmente sabia muito pouco sobre a educação 

inclusiva e fui aprendendo com a Cristiane. Ela e a diretora me ajudaram bastante, porque 

                                                 
123

 Utilizou-se pseudônimo em respeito à preservação da identidade dos participantes. 
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falavam de cada aluno com muito conhecimento e propriedade. E sobre aquele menino ou 

aquela menina que tinha as suas especificidades e que não eram vistos somente pela sua 

especificidade, era um olhar mais humano se a gente pode falar assim, era um olhar que ia um 

pouco além de qualquer um... Aí me veio a necessidade de estudar, saber mais e estou 

fazendo uma Pós-graduação em Educação Inclusiva. 

 

4. O que você sabe sobre currículo? 

Bom eu sei que currículo não é muito fácil de se definir. Até o meu orientador no Mestrado 

era da área de currículo, então eu sei que existem currículos oficiais e currículos ocultos. O 

que eu entendo do currículo dessa escola em especial é que esse currículo é muito antenado 

aqui, talvez seja essa a palavra ‘muito antenado’ com que tem de novidade, o que está 

acontecendo, ele é contextualizado com o que está acontecendo no mundo lá fora. Há uma 

preocupação da diretora em deixar sempre um espaço de diálogo entre família, comunidade, 

escola, rua, bairro e todas as questões que vêm também das diferenças, como é o caso do 

nosso projeto aqui em especial que a gente institucionalizou que é a questão do bullying.  

 

O que eu percebo é um currículo que respeita muito a questão da proposta curricular que vem 

do município, nós nos debruçamos sobre ela. Nós estudamos e alinhamos  com o nosso 

currículo aqui dentro da escola. Mas a gente sabe que aqui dentro da escola não é só o 

currículo do município que se destaca, é um currículo também que eu acho que acaba 

aparecendo a partir das nossas demandas, das nossas investigações. Vou te dar só um exemplo 

para você entender: o “Projeto Minha Rua, Meu Bairro e Minha Cidade” se tornou 

institucional porque nós percebemos que na fala dos pais bem como das crianças eles falavam 

o nome das ruas de forma errada. Além disso as ruas eram conhecidas somente por letras: Rua 

F, Rua E Rua B, Rua C... e aí veio toda uma questão que isso não é de agora, já há alguns 

anos as ruas de letras foram substituídas por nomes e as crianças não faziam a menor ideia de 

quem eram essas pessoas e qual a história por trás da palavra Bataillard
124

 e como tudo isso 

aconteceu. Então houve uma necessidade de a gente fazer um resgate e esse resgate partiu de 

uma observação. 

 

 

                                                 
124

 Nome da rua em que se encontra a escola. 
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5. Você conhece as políticas de currículo da educação brasileira? Pode me falar a 

respeito? 

Muito pouco. Nem sei se eu estou falando besteira, mas eu conheço é um dos livros que eu li 

que foi ‘Documentos de Identidade’ 
125

, que está mais voltado para essa questão da formação 

da identidade, do projeto de vida dos alunos dentro da escola e como o currículo conversa 

com essa questão da diversidade e da identidade. Outro conhecimento que eu tenho sobre o 

currículo é o oculto, o que não é o oficial, não é aquele que está escrito, mas é aquele que de 

alguma forma funciona nas entrelinhas. O meu conhecimento sobre o currículo eu te digo que 

é bem pequenininho. 

 

6. Sobre o projeto pedagógico da escola, ele contempla o currículo? Comente sobre isso. 

Sim. O Projeto Político Pedagógico a gente tentou organizar algumas reuniões para fazer as 

nossas revisões só que, infelizmente, estamos com ele parado para fazer essa revisão. Mas 

entendendo que todo ano a diretora faz um documento e entrega para todos os professores, 

tanto os novatos quanto os antigos da casa, o que a gente chama de uma agenda e nessa 

agenda têm todos os projetos daquele ano, como ocorre todo o processo de avaliação da 

escola, e assim todo mundo que chega aqui na escola já é de alguma forma contextualizado 

com PPP da escola. Ninguém chega aqui sem saber para onde estamos caminhando.  

 

7. Como é que é organizado o currículo aqui na escola? 

Todo mês de novembro e dezembro temos a preocupação de nos debruçarmos sobre nossos 

planejamentos de Plano de Curso, entendendo que não dá para a gente aproveitar cem por 

cento daquilo de um ano para o outro, então muitas coisas acontecem e a gente tem que estar 

sempre avaliando o que foi positivo e o que não foi, o que veio de novidade e agregou, o que 

pode ser substituído por outras demandas e fazemos esse movimento até a nossa próxima 

reunião. A novidade de agora é a Base Nacional Comum Curricular e sei que o município 

ainda não fez esse movimento. Mas eu trouxe a ideia para a direção, pois as escolas 

particulares já estão fazendo esse movimento de se debruçar e estudar e a gente precisa 

conhecer esse documento, até para entender e saber se ele de fato está articulado com nosso 

trabalho. Então eu já estou lendo a Base Comum Curricular e percebendo algumas coisas que, 
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 SILVA, Tomaz Tadeu. DOCUMENTOS de IDENTIDADE, Uma introdução às teorias do currículo. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2010.  
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de alguma forma, já casam um pouquinho com as coisas que nós fazemos aqui na escola, 

outras coisas não, outras coisas a gente precisa pensar e rever e alinhar esse documento para o 

ano de 2018. 

 

8. Sob seu ponto de vista, quais são as demandas da inclusão para o currículo escolar?  

Uma demanda que a gente percebe e eu vou dizer para você que talvez seja a mais séria e 

complicada de se acompanhar é o Segundo Segmento, porque dentro dessa diversidade de 

professores e matérias distintas a gente veio esse tempo todo conversando sobre a necessidade 

e aí eu não digo só dos alunos de inclusão, mas de todos os alunos de maneira geral. Precisam 

de um olhar mais cuidadoso do professor em relação àquilo que ele de fato está pretendendo. 

A gente percebe que, muitas das vezes, não são todos os professores que se mostram 

receptivos, por exemplo, para entender uma adaptação curricular para um aluno incluído ou 

mesmo fazer alguma adaptação no seu modo de apresentar a matéria, ensinar o conteúdo para 

alunos que não estão atendendo. Eu percebo isso muito mais fácil de ser resolvido, por 

exemplo, na Educação Infantil e no Primeiro Segmento. No geral, o professor de Segundo 

Segmento quer dar a mesma aula para todos e não leva em conta as especificidades tanto de 

inclusão quanto as especificidades de dificuldade de aprendizagem e entre outras dificuldades 

de comportamento e atenção. E aí tem algumas disciplinas em que a resistência é sempre 

maior, posso citar em minha experiência a matemática e a língua inglesa. O professor diz 

‘Não sei como lidar, o menino não para quieto o menino não senta. Eu já tentei atividades 

assim como você falou e o menino não deu atenção’. Eu percebo que às vezes tem até uma 

questão de medo, assim medo no sentido da diferença, de não entender que aquele aluno é 

igual ao outro no sentido do tratamento, mas ele tem uma especificidade. Então o que eu falo 

para o professor é que o seu posicionamento tem que ser igual com todos, você vai deixar um 

aluno qualquer andar pela sala e não fazer essa atividade? Não! Então por que você vai deixar 

o outro que tem uma especificidade fazer? Percebo que o professor ‘passa a bola’ para a gente 

como se a gente realmente tivesse um ‘pozinho mágico’ para resolver esses problemas. Por 

outro lado existe a resistência do mudar, pois quando a gente pergunta: ‘Mas você fez aquilo 

que combinamos? Você colocou o aluno mais próxima de você, trouxe um outro tipo de 

atividade, você falou com o aluno olhando nos olhos, você mudou sua estratégia’? E 

praticamente nada disso se configurou... 
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9. Comente os desafios enfrentados no cotidiano escolar no desenvolvimento do 

currículo em atendimento às necessidades educacionais dos alunos incluídos. 

São muitos, e o meu desafio maior está em conseguir efetivamente dar um suporte maior para 

o Segundo Segmento, entendendo que esse segmento tem matérias mais específicas que eu, 

como orientadora, não domino os conteúdos. Então, o que para mim se configura de 

fundamental importância é o entendimento que esse professor precisa estar mais aberto e 

flexível para poder, de fato, conhecer o seu próprio aluno. Quando eu pergunto: o que você 

sabe do seu aluno e a partir dali a gente poder tratar os objetivos e metas, inserir um currículo 

de fato que contemple as suas especificidades, eu percebo que, por parte do professor, ele não 

sabe muitas vezes me relatar tudo em relação aquele aluno, é muito mais fácil ele me dizer o 

que ele não sabe. ‘Ah, mas ele ainda não sabe, por exemplo, fazer equação de primeiro grau’, 

diz o professor. Porém não há indicativos de que o professor reconheça o que o aluno já saiba 

fazer que vai além de uma equação do primeiro grau. E o diálogo fica muito pobre. Como 

orientar se você percebe que o professor não sabe nem por onde começar? 

 

10. Na escola há espaços sistematizados de discussão e reflexão sobre o currículo e a 

educação inclusiva durante o bimestre letivo envolvendo direção, orientação pedagógica 

e professores? Teça comentários a respeito.  

No ano passado a gente percebeu que a demanda por essa compreensão não estava 

satisfatória. Em nossas formações desse ano, que começaram logo em março, tivemos como 

objetivo mostrar para os professores o que a gente gostaria que acontecesse na escola nesse 

ano em relação à inclusão. Apresentamos os nomes e as turmas dos alunos e a professora da 

sala de recursos carinhosamente falou sobre cada um deles. Apresentamos toda a parte da 

documentação da proposta da adaptação curricular, explicando que não seria só preencher 

aquela folha e entregar para a gente de forma burocrática, mas de fato transpor aquilo que 

escreveu ali naquela folha para a sala de aula de verdade. Fato é que a gente percebe que 

muitos professores ainda têm um entrave em relação a isso e o entrave se dá por não entender 

ainda como isso funciona. 

 

11. Você considera que esse currículo aqui da escola tem contribuído para a 

humanização da educação e da formação dos alunos na perspectiva dos direitos 

humanos? Justifique. 

Posso te dizer que eu tenho talvez a melhor fonte para isso porque aqui na escola sou 

orientadora, então eu não estou na sala de aula, eles não são os meus alunos, são os alunos das 
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professoras desde a Educação Infantil ao Fundamental 1 e 2, mas muitos alunos que saem 

daqui do nono ano vão ser meus alunos no Cardoso Fontes
126

por exemplo. E aí quando a 

gente sai daqui onde eu acompanho fazendo orientação e eles se tornam meus alunos, o meu 

nível de aproximação é também bem maior porque o meu contato com eles é pelo menos 

semanal. Então eu percebo, de maneira geral que os ex-alunos da Escola Municipal Batallard 

têm um diferencial e esse diferencial é visível, ele vai do comportamento e não estou dizendo 

do bom comportamento. Estou falando da questão do comportamento, do respeito, da 

solidariedade, do carinho e da afetividade. Eu percebo que existe um diferencial,  um cuidado 

que não é só do ponto de vista acadêmico. No geral, os meus melhores alunos em termos de 

nota são os que estudaram aqui na Escola Municipal Bataillard, mas não estou me referindo 

somente à nota, tem um comportamento neles que se diferencia realmente dos demais. Vou te 

dar um exemplo: toda vez eu participo lá no Cardoso de um Comitê Étnico-Racial e a gente 

vai de sala em sala convidar os alunos para fazerem parte desse comitê, para fazerem as 

discussões em relação à questão da negritude, sobre preconceito, sobre racismo e no Ensino 

Médio, os alunos que mais aderem são aqueles que vieram do Bataillard. Também percebo 

como gostam de retornar à escola quando temos festividades, participam, trazem os irmãos... 

 

12. A educação como fenômeno social é parte integrante das relações sociais, 

econômicas, políticas e culturais de uma determinada sociedade. Você julga que o 

currículo escolar seja influenciado por essas relações? Justifique.   

No sentido mais amplo possível. Assim é o que é que eu percebo. Quantos foram os alunos 

que passaram por aqui já há algum tempo que mudaram a sua vida e fizeram o seu projeto de 

vida a partir de experiências, por exemplo, culturais. Vou te dar um exemplo, nós temos aqui 

um ex-aluno da escola que durante o tempo que a gente tinha aqui na escola ele se encontrava 

nas aulas de teatro. Hoje trabalha como um ator reconhecido e faz novela da ‘Globo’. Quando 

possível ele retorna aqui e faz um trabalho com a meninada. Ele tem uma visão bem legal 

entendendo assim o papel de devolver aquilo que a escola de alguma forma ofertou para ele 

não no mesmo espaço, mas entendendo que foi a partir daí desse contato na escola já que 

infelizmente nos faltam projetos sociais que estejam inseridos dentro da comunidade e que 

sejam realmente transformadores né? 
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13. Em sua opinião o currículo como ele é desenvolvido na escola exerce influência sobre 

a formação dos professores? Justifique. 

Eu acredito que sim. Dependendo do projeto que se desenvolve na escola, os professores são 

levados a refletir, trocar ideias, por exemplo, sobre bullying que foi desenvolvido nesse ano. 

Tem um imbricamento na formação do professor, sim, nesse sentido... 

 

14. Gostaria de fazer alguma consideração, abordar alguma outra questão ou esclarecer 

algo mais?  

Não... acho que já falei demais (rs...). 
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO E DOUTORADO 

PESQUISA: Currículo e Formação: 

 limites e contradições na educação inclusiva 

ORIENTADORA: Profª. Drª. Valdelúcia Alves da Costa 

DOUTORANDA: Wanda Lúcia Borsato da Silva 

 

Perfil e experiência profissional: questionário 

Entrevista Semiestruturada 

 

1. Perfil e experiência profissional:  

Nome
127

 Formação Tempo/Magistério Tempo/Escola Carga Hor. Sem. Idade 

Eliane 

 

Licenciatura em  Pedagogia 

Administração e 

Supervisão 

Escolar 

34 anos 33 anos 40h 51 

anos 

 

2. Participou de curso de extensão ou pós-graduação (lato sensu e/ou stricto sensu)? Ou 

outro(s) curso(s) que você considere que tenha contribuído para sua formação? Quais? 

O primeiro dos cursos que eu fiz na gestão escolar foi o do Prêmio Qualidade Rio com três 

anos de curso, onde a gente teve uma imersão em Gestão e em Administração pura em que 

nós aplicávamos à escola e que era bastante interessante por isso. Eu estudei Administração 

Geral e fui ganhando visão. Trabalhando na gestão escolar tive necessidade de fazer gestão de 

pessoas e depois eu tinha necessidade de saber mais sobre as pessoas, então fiz um MBA da 

FGV que foi maravilhoso. Também não era voltado para a escola era voltado para 

Administração. Lá também foi legal, pois só havia eu de escola. Todos os outros colegas não 

eram não trabalhavam na educação e tudo isso foi bastante interessante, tanto as aulas quanto 

o contato com os colegas. No MBA você trabalha em cima de estudos de caso o tempo todo. 
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Isso faz com que se movimente, clareia as ideias e traga (sic) novas ideias para a escola. 

Enquanto estava fazendo o curso, veio convite para fazer outro curso, o MBA de Gestão 

Empreendedora que foi feito pela primeira vez pela UFF em parceria com a FIRJAN para as 

escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Como a nossa escola tinha sido premiada no 

Prêmio Qualidade Rio eles
128

ofereceram vagas para as escolas que tinham participado do 

prêmio, daí eu tive essa oportunidade e como eles sabiam que eu estava fazendo o outro curso 

e não eram nos mesmos dias e eram complementares, pois o que eu já tinha visto nos livros, 

conhecia os autores e estavam sendo falados na Gestão Empreendedora voltada para a 

educação (sic).  

 

3. Outro curso que você considere ter contribuído à sua formação?  

Por termos participado do Programa Prêmio Qualidade Rio fomos os convidados para 

participar de ações que o Estado estava implementando. Então ganhamos o prêmio de Gestão 

Escolar do Qualidade Rio e o prêmio para o diretor era um curso nos Estados Unidos de 

educação comparada para gestores escolares e era apoiado pela Embaixada Americana e 

organizado pela Fundação Fullbright. Ganhamos um curso de três semanas nos Estados 

Unidos com oito horas diárias, inclusive domingo, mas não constava como Pós-Graduação 

por uma diferença de três horas na extensão do curso.  

 

4. Gostaria que você falasse da sua experiência como diretora de uma escola pública que 

agora é uma escola inclusiva. 

Cheguei como professora dessa escola. Fiquei por um ano e meio e logo assumi a direção. Eu 

posso te dizer que desde que eu cheguei aqui a escola tinha que ser inclusiva de um jeito ou de 

outro. Cheguei com o início da escola. Quando a escola abriu, nós que recebemos os alunos, e 

grande parte deles já tinha passado por outras unidades e tinham sido recusados na escola ou 

tinham sido expulsos literalmente, ou seja, no período que ainda se expulsavam alunos ou 

porque tinham tido experiências de fracasso escolar e poucos alunos eram aqueles que 

estavam entrando na escola pela primeira vez. Mas também vindos de um meio social 

violento complicado. Então, desde esse início não era uma escola comum. Nós precisamos ter 

um trabalho diferenciado, um olhar diferenciado para as diferenças que esses alunos 

apresentavam e por isso acho que desde sempre já era uma escola inclusiva porque não havia 

laudos médicos, confirmação de que havia essa ou aquela síndrome ou necessidade especial, 
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mas eles já apresentavam necessidades especiais para esse momento inicial que foi a 

alfabetização. Então isso já foi muito necessário nesse início, sentar conversar pesquisar como 

é que eu alcanço esse aluno, o que eu faço para ele permanecer na escola como é que nós 

fazemos para que ele aprenda porque eles não conseguiam aprender das formas convencionais 

que utilizávamos até aquele período. Então, inicialmente isso já foi um trabalho bem árduo. E 

que inicialmente a ideia era “eu não quero mais continuar, porque eu não consigo fazer isso 

porque eles não conseguem aprender” porque é uma história de fracasso muito grande. Mas 

situações foram ocorrendo que me fizeram ficar e mais do que nunca me fizeram buscar 

alternativas. Alguns profissionais que trabalhavam no início da escola saíram, outros entraram 

e aí conforme as pessoas foram entrando nós vimos que a primeira conversa era sobre isso, 

nós não temos os alunos “normais” que se espera numa outra escola, mas nós temos alunos 

que precisam de atendimento especializado de um olhar diferenciado em que ali a gente 

consiga ver uma oportunidade e não um problema, que a gente busque soluções para fazer 

com que aquele aluno progrida, aprenda se desenvolva e tenha avanços nos estudos.  

 

Então antes de falar de educação inclusiva a gente já tinha esse olhar, além das necessidades 

que nós tínhamos aqui, porque eu acredito que os problemas nos impulsionam para soluções e 

fazem com que a gente avance também junto com eles, o prédio, a falta de material de tudo eu 

acho que essas outras necessidades que tínhamos com os alunos acabaram nos impulsionando 

e como acho que falei com você que eu não gosto de mesmice (sic). Eu gosto de coisas 

complicadas e faz com que a cabeça funcione que a gente busque as pessoas que eu traga 

pessoas para a escola. Penso: vá pedir ajuda, estude, pesquise reúna-se com os professores e 

vamos estudar juntos e descobrir como é que a gente faz para fazer que esse aluno vá à frente. 

Acho que ser diretor de uma escola que acabou se tornando inclusiva para mim é isso, não foi 

algo tão diferente assim foi algo que fez parte do contexto para fazer com que eu também 

avançasse e progredisse.  

 

5. O que você sabe sobre currículo  

A gente acaba sabendo tanto e acha que não sabe nada. É às vezes tão complexo e vago ao 

mesmo tempo eu acredito que currículo é a linha mestra que conduz o trabalho que nós temos 

dentro da escola. Dentro desse currículo não entram só os conteúdos. Muita gente acha que 

nos currículos entram só os conteúdos que vão ser trabalhados com cada nível de ensino, com 

cada aluno, com cada turma e eu acredito que o currículo é uma coisa maior que indique ali os 

caminhos que nós vamos percorrer e que entram também os conteúdos que vão ser 
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trabalhados e que entram as habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas 

nesses alunos; que vai nortear esse trabalho e vai dar uma visão geral de qual é o trabalho que 

é realizado na escola e do que precisa ser cumprido e qual o papel dessa escola no 

desenvolvimento desses alunos.  

 

6. Você conhece as políticas de currículo da educação brasileira? Pode me falar a 

respeito? 

Está muito na nossa cabeça agora o que ocorre na Base Nacional Comum Curricular. Estão 

chegando notícias, acontecendo as Conferências e eu até estava vendo um vídeo e será a o 

tema da reunião da próxima quarta-feira com os professores, sobre a mudança da Base 

Curricular Nacional. Tenho acompanhado as conferências que estão acontecendo para se 

chegar a uma legislação própria que será divulgada até o final desse ano e pelo que eu já vi, 

pelo que a gente já conseguiu ler e acompanhar nessa Base Nacional Curricular uma parte eu 

gostei bastante porque está inserindo as competências sócio emocionais que tanto se fala e 

pouco é realizado, pouco apresentado ou as pessoas não sabem como fazer. E se as pessoas 

não sabem como aplicar eu acredito que venha agora uma força maior e mais bem explicado 

para que as pessoas possam entender um pouco. Sei que já aconteceu em outro momento, 

outras mudanças como essa e que não alcançaram os objetivos que as pessoas queriam 

quando foram falar sobre currículo. Acredito também que é bastante importante que exista 

essa Base Nacional, apesar de que as pessoas acham que vai nivelar por baixo ou que vai 

diminuir o que os alunos precisam conhecer, mas pelo Brasil ser do tamanho que é, é 

necessário, existir e a gente pode acrescentar, aumentar, mas que a ase precisa existir para que 

todos os alunos tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem e de desenvolvimento das 

suas fases, tanto na infantil quanto de jovens e dos adultos que é o nosso foco aqui  

 

Tenho acompanhado também agora que saiu no dia 25 de outubro sobre as políticas e a nova 

Política Nacional de Alfabetização com os resultados da ANA
129

. Sabemos que são resultados 

muito precários no Brasil todo e que está com a mesma nota de 2014 e 2016, então a gente 

sabe que alguma coisa precisa ser feita e com urgência. Fiquei muito feliz com as três 

propostas que estão propondo lá que é a possibilidade dos professores alfabetizadores fazerem 

mestrado profissional em alfabetização, então fiquei encantada com isso. Também a 
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possibilidade de ter um professor formado que auxilia no trabalho em sala de aula como 

professor alfabetizador me encantou bastante e ainda o incentivo maior em materiais, livros 

didáticos, materiais apropriados. Para isso estamos lendo, buscando, estudando sobre isso e 

começando a conversar sobre tudo isso aqui na escola. A gente já conversou sobre alguns 

desses assuntos e na próxima quarta-feira é para se debruçar mais ainda sobre isso e sobre 

tudo que está acontecendo na escola e preparar para o ano que vem, porque nós já temos que 

nos preparar independente o do que da Secretaria mandar. Só Deus sabe quando irá chegar e 

nós precisamos colocar isso em prática no início do ano que vem. A última notícia que eu vi é 

de que até dezembro sai o documento, a nova lei sobre o que é que faremos com a nova Base 

Nacional, mas temos que ter conhecimento sobre isso, pois nós vamos trabalhar como que 

vamos preparar, o nosso planejamento para o ano que vem.  

 

7. Sobre o projeto pedagógico da escola, ele contempla o currículo? Comente sobre isso. 

Olha, eu não sei se contempla o currículo com essa palavra currículo, eu acredito que ele 

contemple porque ele vem falar de como as ações acontecem dentro da escola. Acho que o 

nosso projeto político fala mais como nós desenvolvemos nosso trabalho dentro da escola e 

por consequência como o currículo está sendo realizado dentro da escola. A gente tem que 

terminar também a revisão do nosso Projeto Político Pedagógico até o final desse ano e uma 

das coisas que deixamos de colocar e mencionar a palavra correta eu acho que é o currículo 

em si. 

 

8. Como é que é organizado o currículo aqui na escola? 

Nós recebemos as orientações tanto do Ministério da Educação, o que vem da Secretaria de 

Educação e o próprio currículo que existe. Aí que organizamos o conteúdo que será 

trabalhado com cada nível de ensino e com cada turma. Fazemos reuniões com todos os 

professores e decidimos o que faremos com tudo isso. A equipe gestora, a orientação e 

também reunimos os funcionários de apoio da escola porque é importante que todo mundo 

saiba o que está sendo realizado, o que está sendo feito e a partir daí ele é discutido adaptado 

e colocado em prática dentro dos níveis de ensino que nós temos dentro da escola.  

 

9. Sob seu ponto de vista, quais são as demandas da inclusão para o currículo escolar?  

Olha, realmente a gente precisaria de mais apoio. Nós já temos a estagiária de apoio que é um 

ganho muito grande para podermos trabalhar com esses alunos, mas ainda temos necessidades 

porque nem sempre esse nosso currículo a gente consegue colocar em prática com esses 
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nossos alunos que estão no sistema de inclusão. Para cada aluno, até por eles serem diferentes, 

pois uma pessoa é diferente uma da outra, que dirá um aluno incluído que é muito diferente 

um do outro e todos precisam de muitas adequações para que possamos desenvolver o 

currículo melhor com esses nossos alunos. Dentre as principais demandas que nós temos aqui, 

que acho a principal delas para colocar em prática tudo o que a gente deseja com eles é o 

espaço físico. Você vê na sala da Laura
130

 com dois meninos incluídos e aquele espaço ultra 

reduzido, tanto para todos os alunos o que dirá para esses dois que precisam estar se 

movimentando e atendidos de uma forma diferente. Precisam fazer atividades muito 

diferenciadas e com essa falta de espaço físico em sala de aula a gente tira o aluno, faz em 

outro espaço, mas ele acaba saindo da sala de aula e a ideia era estar em sala de aula fazendo 

todas as atividades. Então eu acredito que começa por aí, é uma das principais questões: como 

é que a gente a atende essa demanda para colocar os currículos totalmente em prática com 

esses alunos? 

 

10. Comente os desafios enfrentados no cotidiano escolar no desenvolvimento do 

currículo em atendimento às necessidades educacionais dos alunos incluídos. 

Eu acho que, além disso, eu não sei se entra aí, eu acredito que entra na parte de currículo, 

mas às vezes a gente se depara com professores que não têm uma formação adequada e que às 

vezes não querem, vamos falar a verdade, que às vezes não querem fazer essa formação e 

ficam sempre esperando e reclamam porque não vem nada e nada acontece. Eu não acredito 

muito que a gente tem que ficar só esperando, entendeu? Se eu tenho esse aluno com esta 

determinada necessidade na escola ou dentro da minha sala de aula mais precisamente, né, eu 

vou buscar alguma coisa, eu não vou esperar que vão me dar um curso, que vão me chamar 

para falar sobre esse aluno e às vezes a gente se depara com isso. Principalmente quando 

chegam alguns professores novos. Eu tenho me assustado um pouco com os professores 

novos que têm chegado com pensamento um pouco distante do nosso aqui, que é de acolher, 

trabalhar com esse aluno... Eu acredito assim que nós temos dois braços né aquele braço que 

dá e cobre e aquele braço que acolhe e se a gente não tem esses dois lados nós não 

conseguimos alcançar trabalho nenhum, e temos recebido pessoas até formadas recentemente 

que estão um pouco assim voltadas só para o conteúdo, só para aquilo que tem que ser feito e 

esquecem que para trabalhar aquele conteúdo tenho que trabalhar outras nuances ao meu 
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redor para trazer esse meu aluno para próximo, para perto de mim para que ele se abra e para 

que eu possa enxergá-lo melhor,  ele possa me entender e que eu possa fazer alguma coisa 

com ele para que ele aprenda. Isso tem sido uma demanda que ainda está um pouco difícil.  

 

Eu senti isso mais agora. Eu acho que porque os que eu tenho aqui já entraram no eixo, já 

estão no caminho não no eixo, pois isso é feio (sic), que já estão no caminho com a gente já 

estão procurando, pesquisando e tal, mas recentemente recebi duas pessoas aqui com pouco 

tempo de formação, com pouca experiência até profissional. Nós acreditamos que vamos 

jogar nossas fichas e vamos adiante e as pessoas simplesmente não foram adiante, pois não 

conseguem lidar com os alunos com dificuldade. Para lidar com os alunos mesmos, os que 

não têm um documento de inclusão, mas que têm uma necessidade social ou que não está bem 

naquele dia, entendeu? Nem com esses eles conseguem ter um bom relacionamento e ficam 

presos ao ‘eu preciso dar esse conteúdo?’ Você precisa, nós vamos pensar nisso, nós vamos 

adequar isso a sua turma e a pessoa não consegue. Uma professora de Língua Portuguesa saiu 

no mês de agosto da escola e fazia ETJ 
131

com a gente e não queria trabalhar leitura e 

produção textual com a turma e ela dizia que não dava tempo e que não conseguia se 

relacionar bem com os alunos que tinham na turma que eram inclusão, porque eles só 

atrapalhavam ela o tempo todo. Olha que nós tentamos de todas as formas auxiliando no 

planejamento das aulas que nós fazemos bimestralmente e fazendo o planejamento junto com 

a orientadora sentada junta: ‘vamos lá, nós vamos planejar juntas, nós vamos fazer e tal ...’ e 

nem assim conseguia preparar  uma aula que ela conseguisse e se libertar disso e estar com os 

alunos e desenvolver esse trabalho. Aqui na escola nós temos o trabalho da Oficina de 

Leitores e ela não conseguiu desenvolver porque atrapalhava o conteúdo que ela tinha que dar 

e mesmo assim a gente colocando no papel ‘isso aqui é isso aqui está vendo, converge é tudo 

convergente’ e ela não conseguia. Aí chegou um ponto que ela olhou que não tinha condição 

de continuar. Era uma pessoa super jovem, não tem nem 30 anos, formada há pouco tempo. A 

gente acredita que a pessoa está formada, está cheia de ideia vem com aquela vontade e eu me 

senti decepcionada até comigo mesma porque eu não consegui convencê-la. Nem eu nem a 

orientadora, nem outros colegas. Ela queria trabalhar apenas o que estava no livro: abrir e 

fechar, abrir e fechar e ponto. Para ela estava bom e para mim não. Então esse é um desafio 

muito grande, a formação do professor.  
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11. Na escola há espaços sistematizados de discussão e reflexão sobre o currículo e a 

educação inclusiva durante o bimestre letivo envolvendo direção, orientação pedagógica 

e professores? Teça comentários a respeito.  

Em nossas reuniões a gente tem momentos de planejamento e de formação. Esse ano a gente 

se dedicou bastante, no logo no primeiro bimestre e meados do segundo praticamente quase 

todo à educação inclusiva. Os encontros são feitos quinzenalmente, então nós até tiramos um 

pouco a parte do planejamento individual dos professores e fizemos em outros momentos com 

a orientadora e o que seriam os planejamentos quinzenais nos dedicamos a estudos, porque 

acaba que o pessoal não estuda sozinho. Então nós nos dedicamos principalmente à educação 

inclusiva tanto com o estudo sobre as principais síndromes que a gente tem na escola quanto 

os outros que não temos. A ideia era a gente trazer o tema para que fosse estudado e discutido 

e que num segundo momento dessa formação cada professor compartilhasse o que está 

fazendo, o que deu certo, o que não deu e as dificuldades e sugestões para que a gente se 

ajude mutuamente. Com isso a gente conseguiu um certo avanço, foi producente foi bastante 

importante isso com toda a escola e todo mundo, com o pessoal de apoio trabalhando, os 

profissionais não docentes participando de vários momentos desses porque eles atendem as 

crianças, eles convivem com elas no refeitório, no recreio e a gente precisava que todo mundo 

ficasse a par de tudo para saber até como lidar em todos os momentos. A gente incluiu todo 

mundo porque tem outro olhar, né? E esse olhar muitas vezes tá numa brincadeira no pátio e 

aí ele trazia nesse momento para compartilhar com os professores: ‘Olha, o fulano de tal no 

dia da brincadeira reagiu dessa forma, ele fez aquilo que ele não conseguia...’ É muito legal a 

gente juntar todo mundo. O restante do tempo praticamente nós falamos sobre currículo e 

sobre o desenvolvimento dos alunos e agora este último período, final novembro, a gente está 

se dedicando à Base Comum Curricular, com uma comparação com o currículo que vem da 

Secretaria de Educação. É para todo mundo ver. Isso não dá para fazer em fevereiro, a gente 

nunca fez o planejamento em si mesmo em fevereiro, a gente faz em dezembro porque senão 

como é que a gente começa? Não dá para começar em fevereiro pensando o que aconteceu no 

passado e o novo ano. Há tempos a gente já fazia isso na escola. Sempre foi na minha cabeça 

muito claro e eu não sabia que era uma das concepções de planejamento estratégico. Eu fui 

saber quando fui estudar. E aí quando você vai ler e tal como faz diferença. Então a ideia de 

avaliar no final do ano é importante, não só qual aluno passou e quem não passou. A ideia não 

é isso aqui passou e quem não passou de ano, mas quem avançou e entendeu o quanto é que 

aquele aluno que não passou, mas avançou durante aquele período todo. Eu acho que isso é 

mais importante ainda do que, claro, o que vai contar para o IDEB, que é a taxa de aprovação, 
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mas a gente tem que ver o outro lado né? Tanto esforço empreendido pelos professores, por 

toda a equipe da escola, então a gente tem que observar bem tudo isso. A gente só consegue 

fazer isso ao final do ano e não dá para fazer somente no conselho de classe, não tem outro 

momento.  

 

12. Você considera que esse currículo aqui da escola tem contribuído para a 

humanização da educação e da formação dos alunos na perspectiva dos direitos 

humanos? Justifique. 

Eu acredito que sim. Desde que eu conheci as competências sócio emocionais com esse nome, 

porque eram coisas que a gente já sabia, mas não sabia que tinha esse nome, nós começamos a 

incluí-las muito diretamente em tudo que a gente faz na escola. Então as nossas metas dentro 

dessas competências é desenvolver algumas coisas bem simples em todos os momentos e a 

gente estimula isso no desenvolvimento de todos os projetos que a gente tem na escola e 

também no desenvolvimento das disciplinas em sala de aula. Quais são elas? A gente tem lá o 

respeito ao próximo que é o principal tema do trabalho em equipe e nesse trabalho em equipe 

a gente pode ver as diversas coisas acontecendo. Vai daí também permitir que o outro fale 

permitir que o outro dê sua contribuição, trabalhar uma escuta..., porque nós também temos e 

todo mundo tem dificuldade em trabalhar com o outro..., não ouve o outro, então essas 

minúcias estão dentro desse trabalho em equipe. Muitas outras atividades que nós temos nos 

projetos dentro das disciplinas são para contemplar também esse tipo de trabalho de conseguir 

se relacionar com o outro de uma forma respeitosa, mas que produza algo, que se perceba que 

o trabalho conjunto é importante para causar um resultado final, entendeu? Então isso eu 

acredito que traga essa humanização. Nós também, dentro dessa escuta, a gente trabalha outra 

competência que é a comunicação. Daí vem a escuta ativa e também uma fala que seja 

entendida, porque de vez em quando tinha uma briga porque “fulano falou isso de mim”. E aí 

você vai ver o fulano não falou nada de ruim dele, houve uma falha na comunicação que ficou 

truncada. Trabalhamos também essa comunicação efetiva que é quando um fala e o outro 

ouve e isso também tem sido um trabalho constante em todas as turmas e em todos os 

momentos da escola: a resolução de problemas que acontecem em todos os momentos e o fato 

de sentar, de um conseguir falar para o outro o que estava querendo falar, dos outros que estão 

juntos darem sugestões para resolver aquele problema. Isso a gente tem praticado até em 

reunião com os professores. Falo que resolução de problemas é prática, que competências 

sócio emocionais é prática não é falação.  
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13. A educação como fenômeno social é parte integrante das relações sociais, 

econômicas, políticas e culturais de uma determinada sociedade. Você julga que o 

currículo escolar seja influenciado por essas relações? Justifique.   

Sim, são influenciados pelas pessoas, não tem jeito de não ser, haja vista essas mudanças 

políticas que estão se passando no nosso município agora nesse período, que acabam 

influenciando nesse nosso currículo, porque hoje a gente perde pessoas, ou recebe as pessoas, 

ou modifica tudo e a gente não sabe para que lado vai.
132

 Com tanta mudança acontecendo em 

âmbito Federal na educação e eu não estou vendo movimento nenhum na Secretaria de 

Educação com relação a isso. Já deveriam estar se movimentando você não acha? Aí a gente 

perde o professor e como nós vamos dar conta desse currículo escolar? Durante esse ano 

letivo recebi a notícia de que o município de Magé vai terminar agora, nesse mês de 

novembro, as aulas porque não tem verba e eles precisam que as escolas estejam fechadas. Só 

vão ficar as pessoas da equipe gestora da secretaria para finalizarem o ano. Os municípios de 

Magé e Caxias estão alguns meses sem pagar, meu Deus... Assim nosso currículo é 

fortemente influenciado e estamos sofrendo isso nesse momento, mas acredito que ele é 

realmente influenciado tanto pelas relações sociais, pelo local onde as escolas estão inseridas, 

pela cultura do lugar, pelas necessidades do lugar. Esse currículo pode ser ampliado ou 

reduzido de acordo com essas influências e as necessidades que nós observamos nesse meio. 

Aliás, eu acredito que deveria ser só ampliado, nunca reduzido.  

 

14. Em sua opinião o currículo como ele é desenvolvido na escola exerce influência sobre 

a formação dos professores? Justifique. 

Total. A gente precisa..., como eu te falei..., a gente percebe que para que o professor consiga 

desenvolver seu trabalho na escola de acordo com o currículo que é proposto, com as ações 

que são propostas e as atividades, ele precisa ter o mínimo de formação para isso, mas a gente 

precisa também promover essa formação ou até estimular. Muitas vezes a pessoa vai estudar 

não só as formações que acontecem dentro da escola, mas uma formação mais abrangente, de 

acordo com aquilo que está acontecendo no seu local de trabalho, de acordo com a 

necessidade que ela precisa para poder desenvolver melhor aquele trabalho, desenvolver esse 

currículo que está sendo proposto para a escola. Eu própria sou mais do que nunca um 

exemplo de que eu fui buscar outra formação, eu fui fazer outras coisas, eu acho que algumas 
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coisas assim por você estar com a cabeça aberta as coisas aparecem para você, as coisas 

surgem ou você observa e puxa o fio da meada e descobre que aquilo tem a ver com o seu 

trabalho. Tem outras pessoas que acabaram caminhando por esse momento, vários professores 

que não tinham formação, não tinham uma graduação e foram fazer graduação por essa 

necessidade de estar acompanhando outros professores, foram fazer Pós-graduação. Eu tenho 

uma professora que foi fazer em EJA porque ela trabalha com esse segmento. Ela é professora 

de língua portuguesa, mas sentia essa necessidade de como conseguir atingir melhor esses 

alunos, então ela fez uma formação e veio com ideias arejadas. Tivemos outras pessoas que 

fizeram curso de Pós-graduação em Educação Inclusiva, também tive professor que foi fazer 

curso de formação em produção textual por causa do trabalho que a gente tem feito aqui na 

escola, então procurou um conhecimento fora da escola para poder caminhar.  

 

15. Gostaria de fazer alguma consideração, abordar alguma outra questão ou esclarecer 

algo mais?  

Enfim, quando a gente encontra um terreno fértil conseguimos caminhar até bem longe, ou 

para dentro da gente mesmo. Acho que os dois caminhos são muito válidos, a gente caminha 

para dentro ou caminha para distante, o que não dá é ficar parado com tudo que está 

acontecendo, com o que já aconteceu com o que vai acontecer não dá. Ficar parado não dá. 

 

 

 

 

 

 


