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RESUMO: O artigo apresenta o contexto da emergência do conceito de currículo intercultural e do interesse pela diferença e
pela inclusão nas organizações educativas, a partir do resgate de teorizações curriculares tradicionais, críticas e pós-críticas e
das abordagens mais recentes em torno da educação inclusiva. Enfoca as mudanças profundas nas práticas educativas
demandadas pela perspectiva de currículo intercultural, como a necessidade de se desenvolver processos, metodologias e
instrumentos pedagógicos que garantam a oferta de oportunidades educativas a todos, respeitando e incluindo a diversidade
de sujeitos. Analisa o projeto político pedagógico. Conclui que as demandas sociais para o campo da educação têm conduzido à
diversificação de experiências educacionais.
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RESUMÉ: l&39;article présente le contexte de l&39;émergence de la notion de programme d&39;enseignement interculturel et
intérêt dans la différence et de l&39;inclusion dans les organismes éducatifs, de secours de la théorisation du cursus
traditionnel, les critiques et les approches postictal et derniers autour de l&39;éducation pour l&39;inclusion. Met l&39;accent
sur les changements profonds dans les pratiques éducatives ont exigé par les perspectives du programme d&39;études
interculturel, notamment la nécessité d&39;élaborer des processus, des méthodologies et des instruments pédagogiques qui
garantissent la fourniture de possibilités d&39;éducation pour tous, respect et dont la diversité des sujets. Analyse le projet
politique pédagogique. Conclut que la demande sociale pour le domaine de l&39;éducation ont mené à la diversification des
expériences éducatives.
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INTRODUÇÃO

Neste texto buscamos refletir sobre o papel da escola como instituição configurada para atender a uma demanda educacional
crescente por inclusão na sociedade contemporânea. A partir de uma abordagem sucinta das concepções curriculares
tradicionais, críticas e pós-críticas apresentamos o contexto de emergência do conceito de currículo intercultural e do interesse
pela diferença e pela inclusão nas organizações educativas. Este estudo visa contribuir para a apropriação das teorizações
curriculares na construção dos projetos político-pedagógicos escolares e de práticas de ensino cotidianas comprometidas com a
educação inclusiva. Assim, temos a expectativa de que as reflexões teórico-metodológicas desenvolvidas favoreçam o
envolvimento dos educadores na concepção de experiências educacionais que viabilizem o acesso e permanência na educação

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_curriculo_e_as_emergencias_sociais_por_educacao_inclusiva.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.1-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



básica de pessoas com necessidades educacionais especiais.

CONCEPÇÕES CURRICULARES

Iniciaremos por uma breve incursão na história das concepções curriculares, situando os Estados Unidos do final do século XIX
- época em que os valores e práticas próprios do mundo industrial e urbanizado passaram a ser aceitos -, como o contexto de
emergência do interesse pelas questões curriculares, configurando-se o surgimento de um novo campo de estudo. Esse novo
campo surge com a preocupação de conferir uma base científica para as atividades pedagógicas, visando assegurar que a
aprendizagem ocorresse de acordo com metas e padrões pré-definidos, visando assegurar o controle social e o ajuste da escola
às demandas econômicas. As teorias tradicionais de currículo tiveram Bobbitt como um de seus representantes, influenciando o
desenvolvimento no Brasil da tendência pedagógica denominada tecnicismo. O currículo é visto como um processo de
racionalização de resultados educacionais rigorosamente especificados e medidos e os estudantes devem ser processados
como um produto fabril. O discurso curricular nesse sentido é basicamente este: a especificação precisa de objetivos,
procedimentos e métodos para a obtenção de resultados que possam ser precisamente mensurados.

Como contraponto a essa tendência que buscava a construção científica do currículo, surge também nos Estados Unidos, na
mesma época, uma vertente curricular que defendia a elaboração de currículos que valorizassem os interesses dos alunos,
tendo como principais teóricos Dewey e Kilpatrick. Essa tendência, que também buscava ajustar a escola e o currículo à ordem
capitalista, influenciou o desenvolvimento no Brasil da tendência pedagógica denominada escolanovismo.

Estas duas tendências dominaram o campo curricular nos Estados Unidos até o final da década de 50, quando, incomodada
com a derrota na corrida espacial decorrente do lançamento do Sputnik pelos russos, em 1957, a sociedade americana exigiu o
resgate da suposta perda da qualidade da educação, resultando numa reforma curricular, associada a Jerome Bruner, que
enfatizava o estudo dos conteúdos que correspondiam às estruturas das diferentes disciplinas curriculares. No entanto, a
década de 60 envolveu o questionamento também deste modelo curricular, que não dava conta da nova realidade vivenciada
pela sociedade americana, marcada pela derrota na guerra do Vietnã e por problemas sociais como racismo, desemprego,
criminalidade, dentre outros, que geraram protestos e questionamentos dos valores tradicionais.

Inspirando-se em teorias críticas do currículo, desenvolvidas na Europa, estudiosos do campo do currículo dos Estados Unidos
que denunciavam o papel da escola e do currículo na reprodução da estrutura social e que defendiam um currículo
comprometido com o interesse dos grupos oprimidos, passaram, a partir da década de 1970, a rejeitar a tendência curricular
dominante, considerada apolítica, instrumental e ateórica. As teorias críticas do currículo efetuam uma completa inversão nos
fundamentos das teorias tradicionais, pois os modelos propostos não envolviam qualquer questionamento sobre os arranjos
educacionais existentes e suas formas dominantes de conhecimento. Dessa forma, as teorias críticas começam a por em
evidência os pressupostos presentes nas dinâmicas sociais e educacionais.

Dentre as teorias críticas, também denominadas de reprodutivistas, que inspiraram as referidas mudanças curriculares nos
Estados Unidos destacam-se as contribuições de Louis Althusser e de Pierre Bourdieu. Althusser concebia a escola como um
aparelho ideológico do Estado, o que marca o início da preocupação com as relações entre ideologia e educação. Este autor
questiona a noção de que as escolas estão envolvidas de forma desinteressada na transmissão do conhecimento,
argumentando que elas constituem dispositivos pelos quais as classes dominantes difundem suas visões sobre o mundo social
e, assim, promovem a reprodução da estrutura social vigente. Bourdieu contesta a idéia de que o currículo corresponde a uma
forma institucionalizada de transmissão da cultura unitária de uma sociedade às novas gerações. Para este autor, a idéia de
cultura está associada à de grupos e classes sociais, sendo o currículo um campo por excelência em que as classes dominantes
tentam impor a sua definição particular de cultura e o conteúdo da sua cultura. Dessa forma, a escola contribuiria não para a
continuidade cultural da sociedade como um todo, mas para o processo de reprodução cultural e social das divisões dessa
sociedade.

Uma das mais importantes vertentes curriculares pós-críticas que surgem nesse contexto nos Estados Unidos, fundamentada
na teoria crítica, trata-se da Sociologia do Currículo, representada por autores como Michael Apple e Henri Giroux, que se
interessavam pelo estudo das relações entre currículo e estrutura social, currículo e cultura, currículo e poder, currículo e
ideologia, currículo e controle social, dentre outras.
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Discute-se o que contribui, tanto no currículo formal como no currículo em ação e no currículo oculto,
para a reprodução das desigualdades sociais. Identificam-se e valorizam-se, por outro lado, as
contradições e as resistências presentes no processo, buscando-se formas de desenvolver seu
potencial libertador (MOREIRA; SILVA, 1994, p. 16).

Na Europa, especificamente na Inglaterra, na mesma época e com intenções semelhantes, surge a Nova Sociologia da
Educação, tendo como objeto de estudo o currículo escolar, sendo um dos seus principais representantes Michael Young, que
se dedica ao estudo das relações entre currículo e poder, concebendo os currículos oficiais como expressão dos interesses dos
grupos e classes colocados em vantagem nas relações de poder. Embora passíveis de contestação, contradição e resistências,
esses currículos, segundo o autor, constroem identidades individuais e sociais que reforçam as relações de poder existentes,
contribuindo para a reprodução social.

A concepção hegemônica de currículo no Brasil até a década de 70 enfatizava o discurso oficial e centralizador, traduzido em
listagens de conteúdos e atividades, pautando-se, portanto, as práticas de definição curricular no conhecimento técnico de
comissões de especialistas. Essa concepção passou a ser questionada nas décadas 80 e 90 por propostas que dão centralidade
à escola na construção do currículo, valorizando práticas democráticas e integradoras do saber.

As perspectivas curriculares que passaram a ser discutidas e adotadas no Brasil a partir da década de 80 foram amparadas na
pedagogia crítico-social dos conteúdos, proposta por Demerval Saviani, e nos princípios da educação popular defendidos
por Paulo Freire. Elas tinham a intenção de romper com as práticas autoritárias, através da participação dos professores na
organização do currículo com vistas a melhorar a qualidade do ensino nas escolas públicas e reduzir as altas taxas de
repetência e evasão escolar que penalizavam as crianças das camadas populares. No entanto, diferem entre si no seguinte
aspecto: a primeira defende a aprendizagem crítica dos saberes historicamente acumulados, supostamente de validade
universal e organizados logicamente em currículos oficiais, enquanto a segunda enfatiza que o aprendizado escolar deve tomar
como eixo organizador as necessidades e as exigências da vida social, associando a aprendizagem do saber sistematizado ao
processo de conscientização, através de currículos localmente construídos.

Percebe-se, assim, que o movimento voltado para a reformulação curricular no Brasil, na década de 80, não se amparou nas
teorizações mais amplas de autores da sociologia do currículo, da vertente crítica, que passaram a ser difundidos no Brasil
nessa época. Esse movimento, por não ter questionado os fatores estruturais associados ao fracasso escolar e, portanto, não
ter conseguido eliminá-lo, representou, no entanto, um avanço por ter se empenhado em democratizar a escola e valorizar os
conteúdos curriculares, desprestigiados até então pela ênfase dada a aspectos metodológicos.

Nos anos 90 o campo do currículo envolveu novas formulações teóricas, denominadas pós-críticas, que introduziram novos
temas de interesse, aportados pelos estudos culturais, como a transversalidade, as novas organizações curriculares, o currículo
em ação, o conhecimento e o cotidiano escolar como redes, a construção de identidades, o currículo como prática de
significação, a expressão das dinâmicas sociais de gênero, sexualidade e etnia no currículo, o multiculturalismo. No entanto, os
estudiosos do campo do currículo não conseguiram traduzir essa rica teorização pós-crítica em proposições que pudessem
orientar os professores na adoção de novas práticas.

Nessa década, inspirados pela pedagogia crítica de Paulo Freire, ocorreram iniciativas de organização do currículo a partir de
princípios mais integradores, visando promover uma aprendizagem mais significativa pelos alunos das camadas populares.
Dentre esses princípios destacaram-se a interdisciplinaridade, os eixos transversais e norteadores, os princípios
educativos ou núcleos conceituais. Assim, passou-se a defender que a definição curricular ocorreria no âmbito do projeto
político pedagógico de cada escola, orientada pelos princípios da participação, da descentralização e da autonomia, através da
integração de conhecimentos localmente escolhidos, cabendo aos órgãos centrais o estabelecimento dos objetivos gerais
norteadores.

Cabe considerar que se observa atualmente a difusão de concepções conservadoras de currículo que pressionam as escolas a
adotarem práticas uniformes e a se inserirem nos sistemas nacionais de avaliação para atenderem às exigências do mercado, o
que requer, como reação, que sejam criados e ampliados os espaços para se compartilhar práticas curriculares bem sucedidas,
construídas na materialidade das escolas.
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Que modificações ocorreram no conceito de currículo ao longo do tempo?
De uma listagem de conteúdos e atividades universalmente válidos para a aprendizagem escolar, legitimados por especialistas
e traduzidos em estruturas rígidas, o currículo passou a ser concebido, a partir da década de 1980, como instrumento básico
da ação transformadora escolar, articulado ao contexto e construído coletiva e processualmente, exigindo uma organização do
ensino mais flexível e menos seletiva e excludente. Assim, conforme Moreira e Silva (1994):

O currículo há muito tempo deixou de ser apenas uma área meramente técnica, voltada para questões
relativas a procedimentos, técnicas métodos. [...] Embora questões relativas ao “como” do currículo
continuem importantes, elas só adquirem sentido dentro de uma perspectiva que as considere em sua
relação com questões que perguntem pelo “por quê” das formas de organização do conhecimento
escolar (MOREIRA; SILVA, 1994, p. 7).

Para estes autores, o currículo não corresponde a um elemento inocente, neutro e atemporal de transmissão desinteressada do
conhecimento social, o que implica considerá-lo na sua produção contextual, vinculada a formas específicas e contingentes de
organização da sociedade e da educação e perpassada por relações de poder.

CURRÍCULO E EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Neste início de século novas formulações teóricas, inspiradas na perspectiva intercultural de educação, têm ensejado práticas
voltadas para a educação inclusiva num mundo multicultural, diverso e complexo. Buscando ultrapassar as análises da escola
como espaço de reprodução e resistência, estudiosos como Peter McLaren e Momi Bhabha, dentre outros, passam a se
interessar pelo estudo dos processos cotidianos complexos através dos quais são construídas as subjetividades nos espaços
educativos, investigando de que maneira

as formas sociais (e culturais) existentes encorajam, rompem, aleijam, deslocam, diluem,
marginalizam, tornam possíveis ou sustentam capacidades humanas diferentes que aumentem as
possibilidades dos indivíduos de viver em um mundo e em uma sociedade verdadeiramente
democrática e afirmadora da vida (McLaren, 2000 apud SOUZA; FLEURY, 2003, p. 84).

A perspectiva intercultural de educação amplia as possibilidades de relações recíprocas entre diferentes grupos identitários nas
escolas, cabendo ressaltar que não se trata, porém, de uma convivência pacífica, mas sim construída cotidianamente pelo
diálogo, gerando a dissolução de preconceitos e estereótipos e a ruptura com os significados enrijecidos e cristalizados, que
geram imobilismo e descrença nas capacidades dos seres humanos. Essa perspectiva implica em mudanças profundas nas
práticas educativas, como a necessidade de se desenvolver processos, metodologias e instrumentos pedagógicos que garantam
a oferta de oportunidades educativas a todos, respeitando e incluindo a diversidade de sujeitos.

Diante deste cenário, como os sistemas educativos têm se organizado para atender à demanda social por inclusão de pessoas
com necessidades educacionais especiais?
A garantia do direito de acesso e permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais em classes comuns do
sistema regular de ensino requer que as escolas se empenhem em construir coletivamente os seus Projetos
Político-Pedagógicos - PPP e nele contemplem as adequações curriculares, seja de pequeno ou grande porte, necessárias para
dar conta do referido desafio (BRASIL. MEC, 2006).

Algumas políticas foram necessárias e basilares para a compreensão de que a escola é um campo fecundo de transformação, a
saber: o Plano Decenal, a LDB 9.394/96 e a formulação de práticas coletivas que podem organizar o currículo escolar, como o
PPP.

O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO COMO DISPOSITIVO PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
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A construção do projeto político-pedagógico da escola compromissado com a educação inclusiva requer transformações de
concepções, de práticas, de atitudes e de relações sociais, envolvendo os âmbitos político, administrativo e
didático-pedagógico. Isso porque a educação inclusiva não é entendida meramente como o atendimento de crianças com
necessidades educacionais especiais pelos sistemas regulares de educação, mas sim, seguindo a tendência internacional,
discutida por Ainscow (2009) como uma nova configuração dos sistemas e agentes educativos que acolhe a diversidade entre
os sujeitos do processo educativo, partindo do princípio de que a educação corresponde a um direito humano fundamental que
alicerça uma sociedade mais justa e solidária. Essa nova configuração requer que os educadores tornem explícitos os valores
inclusivos que servem de base para suas ações, práticas e políticas.

O texto Programa de Educação Inclusiva: respeito à diversidade (BRASIL. MEC, 2004) apresenta a seguinte conceituação de
projeto político-pedagógico, seguida de orientações para a sua elaboração pelas escolas, numa perspectiva inclusiva, e de
indicadores que permitem avaliar em que medida as escolas aproximam-se do objetivo de atender às necessidades
educacionais de todos os alunos:

O projeto político-pedagógico de uma escola é o instrumento teórico-metodológico, definidor das
relações da escola com a comunidade a quem vai atender, explicita o que se vai fazer, porque se vai
fazer, para que se vai fazer, para quem se vai fazer e como se vai fazer. É nele que se estabelece a
ponte entre a política educacional do município e a população, por meio da definição dos princípios,
dos objetivos educacionais, do método de ação e das práticas que serão adotadas para favorecer o
processo de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças e adolescentes da comunidade. Seu
desenvolvimento requer reflexão, organização de ações e a participação de todos - professores,
funcionários, pais e alunos, num processo coletivo de construção. Sua sistematização nunca é
definitiva, o que exige um planejamento participativo, que se aperfeiçoa constantemente durante a
caminhada (BRASIL. MEC, 2004, p. 9).

O projeto político-pedagógico da escola é eminentemente um projeto político, pois está imbricado com um compromisso social
na busca de propostas mais adequadas para a educação inclusiva no sentido de apresentar os interesses da sociedade e da
formação do cidadão para a inclusão, para a diversidade e coexistência com a diferença.

A perspectiva pedagógica do PPP implica em criar possibilidades de realizar as intencionalidades da escola por meio de ações
educativas que primem pela formação do cidadão participativo, crítico, reflexivo e criativo, buscando a organização do trabalho
escolar de forma democrática, na intenção de superação de conflitos e dificuldades de forma coletiva, com a participação dos
membros da comunidade escolar e da sociedade.

Veiga (2001) aborda que o projeto político-pedagógico escolar engloba três eixos que são fundantes para a proposta de uma
escola de qualidade, mas que compreendemos que agregam princípios para a efetivação de uma escola inclusiva, a saber: o
eixo administrativo, o eixo pedagógico e o eixo financeiro.

1. O eixo administrativo refere-se à organização da escola como um todo, no qual se destaca a forma de gestão, os
controles normativo-burocráticos, administração de pessoal, administração de material, o controle de recursos.

2. O eixo pedagógico refere-se à identidade da escola, à sua missão, ao público, aos resultados, ao poder decisório
referente à melhoria do ensino-aprendizagem, adoção de critérios próprios de organização da vida escolar, pessoal
docente, acordos e parcerias de cooperação técnica no que diz respeito à educação inclusiva.

3. O eixo financeiro refere-se à gestão dos recursos patrimoniais, da aplicação das transferências de recursos feitas pelo
sistema educacional, da possibilidade de dispor de orçamento próprio e da capacidade de negociar, atrair parcerias e
recursos externos que possam contribuir para as demandas concretas do processo educativo.

Entendemos que as demandas sociais são constantes e que a educação inclusiva insere-se nesse contexto, pois abrange novas
situações a serem consideradas e implementadas no que diz respeito à pessoa com deficiência. A partir dessa perspectiva,
adaptações, adequações e inovações tornam-se necessárias e devem ser traduzidas no projeto político-pedagógico de cada
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escola. As adequações curriculares, visando atender às necessidades educacionais especiais dos alunos, podem ser de grande
porte, compreendendo ações que são da competência e atribuição das instâncias político-administrativas, já que exigem
modificações que envolvem o gerenciamento de recursos financeiros (BRASIL. MEC, 2000a), ou, então, de pequeno porte,
que correspondem a ajustes, feitos pelos professores nas ações cotidianas desenvolvidas no contexto da sala de aula. (BRASIL.
MEC, 2000b).

As adequações curriculares podem contemplar diferentes níveis: no âmbito do Plano Municipal de Educação e do projeto
pedagógico da escola, envolvendo a organização escolar e os serviços de apoio; nos procedimentos didático-pedagógicos em
sala de aula, objetivando garantir, em um contexto particular, a aprendizagem de todos nas aulas regulares e durante o
atendimento especializado, quando requerido; no olhar individualizado de cada aluno, visando identificar o seu nível de
competência curricular e os fatores que interferem no seu processo de aprendizagem (BRASIL. MEC, 2006).

Adaptações Curriculares, portanto, são respostas educativas que devem ser dadas pelo sistema
educacional, de forma a favorecer a todos os alunos e, dentre estes, os que apresentam necessidades
educacionais especiais o acesso ao Currículo; a participação integral, efetiva e bem-sucedida em uma
programação escolar tão comum quanto possível; a consideração e o atendimento de suas
peculiaridades e necessidades especiais, no processo de elaboração: 1. do Plano Municipal de Educação;
2. do Projeto Pedagógico da Unidade Escolar; 3. do Plano de Ensino do Professor (BRASIL. MEC, 2000a,
p.8-9).

Diante de situações especiais, no caso de alunos com desempenhos intelectuais que lhes impedem, mesmo com os esforços
empreendidos pela escola, de atingir os objetivos, conteúdos e componentes do currículo regular ou alcançar os níveis mais
elementares de escolarização, certos autores recomendam a realização de modificações significativas no currículo,
selecionando-se conteúdos curriculares de caráter mais funcional e prático, que ajudem o desenvolvimento de habilidades
básicas, a ampliação da consciência de si, o exercício de cuidados corporais e da vida diária de forma independente, o
treinamento multissensorial e o desenvolvimento interpessoal. Tais currículos são denominados funcionais e requerem, na
sua elaboração e execução, a participação da família e o acompanhamento psicopedagógico (BRASIL. MEC, 2006, p. 77-78).

Esta modalidade funcional de currículo, defendida por Lou Brown, pode ser colocada em prática nas escolas regulares, no meio
familiar, na comunidade e nos contextos laborais, através de diversas estratégias por ele preconizadas, e contribuem para a
transição dos alunos com deficiência intelectual acentuada, comumente mais sujeitos à exclusão e à segregação, da escola
para a vida social ativa. (COSTA, 2009). No entanto, há controvérsias em torno dessa proposta de flexibilização curricular.
Conforme discute Fleury (2009), a priorização da aprendizagem de conteúdos práticos e instrumentais, desvinculados do saber
crítico e dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, é questionável, pois tende a “tomar as características
relacionadas à deficiência como representativas do aluno como um todo – o sujeito é a sua deficiência e não um ser singular -
e o máximo que se pode esperar é que se adapte a alguns comportamentos considerados adequados à sociedade em que vive”
(GARCIA, 2005, p. 3 apud FLEURY, 2009, p. 71). Ao se estigmatizar os alunos com necessidades educacionais especiais como
incapazes - como marcados pela deficiência e pela falta, os professores abririam em mão do desafio de buscar estabelecer uma
relação intersubjetiva dialógica, crítica e criativa, que valorizasse as singularidades dos seus alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O campo do currículo está em permanente construção, instigado pelas diferentes demandas que recebe do campo social, entre
elas a de inclusão das diferenças. Diversificam-se as experiências educacionais orientadas pelo desejo de ampliação dos
contextos de aprendizagem que considerem as singularidades, bem como a reflexão teórica sobre as interações e
aprendizagens que neles acontecem. Nesse contexto, consideramos que este trabalho pode subsidiar a elaboração dos Projetos
Políticos Pedagógicos escolares, situando a sua construção em relação ao campo do currículo.

Nesse cenário cabe aos educadores se apropriarem, em seu processo de formação profissional, desse repertório de saberes,
experiências formativas e práticas já construídas refletirem sobre seus próprios saberes e práticas, assumindo o protagonismo,
junto aos seus alunos, na produção cotidiana, reflexiva e crítica de práticas dialógicas e criativas que favoreçam aprendizagens
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efetivas por todos os alunos, buscando sempre a construção de um currículo vivo, realmente inclusivo.
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