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RESUMO
A inclusão escolar é um tema que vem sendo, exaustivamente, discutido na atualidade. A inclusão vem dar uma
resposta, a trajetória de exclusão que a escola desempenha ao longo da sua existência. A diversidade se faz presente na
escola, seja ela social, cultural, linguística ou de diferentes ritmos de aprendizagem. No entanto, essa diversidade não é
respeitada pela escola. Pelo contrário, todos os alunos são tratados como iguais. Com isso, tem-se uma escola que
exclui aqueles que não acompanham o ritmo da maioria. Uma proposta para transformar a escola, em um espaço
inclusivo, é a pedagogia diferenciada. Esta tem como objetivo atenuar as desigualdades presentes neste espaço, bem
como promover situações de aprendizagem. Portanto, reconhece a diversidade e a vê como positiva.

Palavras Chave: Inclusão; Pedagogia Diferenciada; Diversidade.

RESUMEN
La inclusión escolar es un tema que se ha discutido exhaustivamente en la actualidad. La inclusión es una respuesta, la
trayectoria de la exclusión que la escuela presenta durante toda su existencia. La diversidad está presente en la escuela,
sea social, cultural, lingüística o diferentes ritmos de aprendizaje. Sin embargo, esta diversidad no es respetada por la
escuela. En cambio, todos los estudiantes son tratados como iguales. Por lo tanto, hay una escuela que excluye a
aquellos que no siguen el ritmo de la mayoría. Una propuesta de convertir la escuela en un espacio inclusivo, es la
pedagogía diferenciadora. Este tiene como objetivo aliviar las desigualdades presentes en este espacio, así como la
promoción de las situaciones de aprendizaje. Por lo tanto, reconoce la diversidad y la ve como positiva.

Palabras clave: Inclusión, Pedagogía Diferenciadora; Diversidad.

Introdução

A exclusão escolar é um tema discutido na atualidade. Isso se deve aos estudos realizados, desde a década de 1970,
cuja afirmação é de que a escola é indiferente a diferença. Bourdieu (1975) lança a discussão, Perrenoud (2000) e
Barroso (2003) reafirmam as ideias de Bourdieu.
Com isso, urge no cotidiano educacional o conceito de inclusão escolar. O qual se caracteriza como uma resposta à
trajetória de exclusão da escola. A UNESCO, desde 1990, vem promovendo diversas conferências internacionais, sendo
o marco inicial a Conferência Mundial de Educação para Todos. Outro documento importante é a Declaração de
Salamanca (1994) que direciona as legislações para uma proposta educacional inclusiva. Nesta, todas as escolas devem
acolher todos os alunos.
Rodrigues (2003), César (2003) e Sarmento (2003) destacam que uma escola inclusiva respeita seus alunos com suas
particularidades. Rejeita de forma veemente a exclusão no espaço escolar. Destacam também, que as práticas nas
escolas têm que ser modificadas urgentemente.
De acordo com Duarte (2004) a pedagogia diferenciada é apresentada como uma alternativa frente à diversidade
existente no espaço escolar. A pedagogia diferenciada compreende um conjunto de ações desenvolvidas na escola,
nesta todos os alunos têm a oportunidade de fazerem aprendizagem efetivas (PERRENOUD, 2000). Nada mais é que,

Pág.1/5



uma luta pela igualdade de aceder aos conhecimentos.
Diante do exposto, esta investigação tem como objetivo discorrer acerca dos conceitos de inclusão escolar e pedagogia
diferenciada, com base nos autores supracitados. Com isso, pretende-se mostrar que a prática da pedagogia
diferenciada é uma porta essencial para a transformação das escolas, em espaços verdadeiramente inclusivos.

Inclusão Escolar

Antes de falar em inclusão ou exclusão é impossível não falar da sociedade, pois é nela que nascem as mesmas. Nesta
perspectiva, pode-se falar das instituições, as quais são criadas e produzidas pela sociedade e para a mesma. As
instituições historicamente cumprem papéis fundamentais para a sua estruturação. Nem sempre essas instituições
preocuparam-se com todos os segmentos da sociedade. A depender do contexto histórico, alguns grupos sociais são
mais ou menos beneficiados.
Neste contexto, pode-se pensar que se vive atualmente um momento histórico de profundas mudanças na sociedade.
Vive-se um fenômeno chamado Globalização, que de acordo com Giddens (2005), afeta a todos e que nos conduz para
uma ordem global e que ainda não a compreendemos na sua totalidade, porém seus efeitos já se fazem sentir. Este
fenômeno nos obrigou a mudar a forma de viver, de trabalhar e em muitos casos até de pensar. Os profissionais
encontram-se obrigados a adentrar nesta nova lógica, ou então podem estar de fora, excluídos. Seus reflexos estão
presentes também na família, as relações entre as pessoas já não são as mesmas.
Dentro desta nova realidade que se apresenta é possível verificar que as instituições, as quais historicamente foram
produzidas pela sociedade, passam por um momento de crise profunda. Como afirma Giddens (2005, p. 29) “São
instituições que se tornaram inadequadas para as tarefas que são chamadas a desempenhar”. De certa forma é
compreensível, se é a sociedade que as cria para sua estruturação, é natural que as instituições acompanhem seu
percurso histórico de mudanças.
A partir do que foi mencionado, passa-se a pensar na instituição escola. Esta vem cumprindo o papel de educar e instruir
as crianças e os jovens da sociedade. Talvez olhando de fora possa parecer fácil transformá-la. Mas, para quem está
envolvido com a mesma, sabe que é muito difícil, pois é marcada por rituais e uma dimensão simbólica que dificultam a
mudança. Porém, diversos teóricos da sociologia e da filosofia da atualidade têm alertado que a escola precisa mudar e
inovar. Que a mesma não está mais cumprindo seu papel, não está acompanhando as mudanças do mundo. E são
persistentes em dizer: as práticas devem ser mudadas urgentemente; os alunos não são mais os mesmos.
Assim é preciso compreender o que Bourdieu, já na década de 1960, apresentou: a escola não garante a igualdade de
oportunidade para todos. Isso fica evidente no fracasso escolar apresentado por uma grande parte dos alunos. E que a
escola seleciona seus alunos ao longo de seu percurso acadêmico. E afirma: o mecanismo mais seletivo da escola é a
indiferença às diferenças (BOURDIEU, 1975).
A exclusão escolar “tem vindo a sobrepor-se na centralidade dos discursos políticos e pedagógicos, aos conceitos, até há
pouco tempo dominantes, de ‘igualdades de oportunidades’ e de ‘insucesso escolar’” (BARROSO, 2003, p.26). De acordo
com o mesmo autor a escola continua excluindo seus alunos, e suas modalidades podem ser esquematizados a partir de
quatro pontos: exclui porque não deixa entrar os que estão fora; exclui porque põe para fora os que estão dentro; exclui
“incluindo”; exclui porque a inclusão deixou de fazer sentido.
Os dois primeiros itens estão relacionados à “desigualdade de oportunidades” que estão diretamente relacionados ao
contexto social em que os alunos vivem. O insucesso escolar também pode ser inserido em decorrência dos motivos
anteriormente apontados. Já nos dois últimos pontos se vê a “imposição de modelos prontos de organizações
pedagógicas e padrões culturais uniformes (...) muitos alunos não encontram na escola um sentido para a sua frequência
(...)” (BARROSO, 2003, p. 27). Diante dessa realidade urge a necessidade de tornar a escola um espaço inclusivo, no
qual a exclusão não faça mais parte deste ambiente.
Diante a esse contexto de exclusão, desde o ano de 1990 a UNESCO vem promovendo diversas conferências
internacionais, sendo que o marco inicial é a Conferência Mundial de Educação para Todos, ocorrida em Jomtien,
Tailândia em 1990. A partir desta Conferência foi Proclamada a Declaração de Jomtien, na qual os países participantes
reafirmam que a “Educação é um direito de todos, mulheres e homens, de todas as idades, no mundo inteiro”. (BRASIL,
2004, p.16).
Em decorrência dessa Conferência foi elaborada a Declaração de Salamanca que é um documento político publicado no
ano de 1994, defende os princípios de uma educação inclusiva que consiste em uma escola onde, todos aprendam
juntos. As escolas regulares que possuem uma orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combate a
atitudes discriminatórias, comunidades acolhedoras, constrói uma sociedade inclusiva e alcança a educação para todos.
Além de promover educação efetiva à maioria das crianças e aprimorar a eficiência e, em última instância, o custo da
eficácia de todo o sistema educacional.
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O princípio fundamental desta linha de ação é de que as escolas devem acolher
todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais,
emocionais, linguística e outras. Devem acolher crianças com deficiência ou bem
dotadas, crianças que vivem nas ruas e que trabalham, crianças de populações
distantes ou nômades, crianças de minorias linguísticas étnicas ou culturais e
crianças de outros grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas (UNESCO,
2003, pp. 17-18).

Desta forma, o conceito de inclusão escolar está pautado na rejeição da exclusão. Assim, “(...) a escola
que pretende seguir uma política de Educação inclusiva (EI) desenvolve políticas, culturas e práticas que
valorizam o contributo activo de cada aluno (...)” (RODRIGUES, 2005, p.2).
A escola inclusiva é intercultural, um espaço de comunicação, da diversidade cultural, não porque integra
a diferença, mas, sim porque recusa a hegemonia epistemológica e o etnocentrismo cultural (SARMENTO,
2003). Parte da diversidade cultural para estruturar uma proposta pedagógica na qual, todos sejam
contemplados.
Com isso, é possível afirmar que a escola inclusiva se adapta as necessidades dos alunos, em vez de as
crianças e jovens se adaptarem a ela. No entanto, para que isso seja alcançado estão implícitas várias
mudanças organizacionais no âmbito escolar (CÉSAR, 2003). Assim, as mudanças na estrutura escolar
devem ser vistas por gestores e colaboradores como um caminho necessário.
Transformar a escola, historicamente excludente, em um espaço inclusivo não é tarefa fácil. De acordo
com César (2003, p. 122) “Passar do nível das intenções e dos documentos oficiais para o das práticas
profissionais é um desafio que implica muito esforço e empenho por parte dos diversos actores da
comunidade educativa”.
Com isso, está lançado o desafio deste século às escolas. Os pesquisadores da educação, os documentos
nacionais e internacionais e a legislação são claros, a exclusão existe, mas deve deixar de existir. As
práticas escolares devem ser inclusivas e não mais excludentes. No entanto, levanta-se o seguinte
questionamento: como mudar essas práticas historicamente presentes na sociedade?

Pedagogia Diferenciada

Como alternativa ao questionamento levantado, Duarte (2004) aponta a Pedagogia Diferenciada como
uma forma de atender as necessidades das crianças e jovens, com diferenças sociais e culturais, que hoje
se encontram nas escolas. Essas diferenças seriam respeitadas a partir da diversificação das maneiras de
ensinar.
No entanto, “praticar a pedagogia diferenciada é fazer com que, quando necessário, cada aluno seja
recolocado ou reorientado para uma atividade fecunda para ele” (PERRENOUD, 2000, p.73). Portanto, o
diálogo exerce papel fundamental para que o professor conheça seu aluno, seus interesses, obstáculos e
necessidades presentes no seu aprendizado.
A todos os alunos deve ser dada a possibilidade de apropriação das noções-chave dos programas, porém
“numa base problematizadora e dinâmica, pois o que faz o sucesso na vida é a capacidade de pensar por
si mesmo, de identificar e resolver problemas” (DUARTE, 2004, p.34).
Contudo, “a diferenciação pedagógica é uma resposta à diversidade dos perfis de aprendizagem dos
alunos e servem-se da diversidade dos instrumentos, dos diferentes modos de intervenção do professor,
das modalidades de agrupamentos dos alunos” (DUARTE, 2004, p. 4).
Perrenoud afirmou em 1996b que diferenciar o ensino é “fazer com que cada aprendiz vivencie, tão
frequentemente quanto possível, situações fecundas de aprendizagens” (2000, p.9). Ademais, no ano
2000 acrescenta que adaptar as práticas pedagógicas aos alunos não é deixar de instruí-los, nem abdicar
de conteúdos essenciais e sim “(...) lutar para que as desigualdades diante da escola atenuem-se e,
simultaneamente, para que o nível de ensino se eleve” (PERRENOUD, 2000, p.9).
Assim, pode-se inferir que a diversidade dos alunos necessita ser respeitada e levada em conta na prática
pedagógica das escolas, senão continuar-se-á reproduzindo a desigualdade e exclusão no espaço
educativo. Os docentes precisam compreender a celebre frase de Perrenoud “(...) absurdo ensinar a
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mesma coisa no mesmo momento, com os mesmos métodos, a alunos muito diferentes” (2000, p.9).

Considerações Finais

Para esta reflexão, acerca da inclusão escolar, tomou-se um conceito mais amplo da mesma, no qual é
vista como um processo no qual todas as crianças e jovens devem estar incluídas no espaço educativo.
Não foi intenção aqui dar destaque a um grupo específico, que se encontra excluído no âmbito escolar, e
sim chamar atenção para a ideia de que todos têm direito de aprender neste espaço.
Quando se fala que a escola precisa ser inclusiva, é porque reconhecemos que ela exclui. Assim, a maneira
em que a escola encontra-se estruturada atualmente, não está atendendo as necessidades dos alunos.
Isso pode ser comprovado com a reprovação escolar, a evasão e com o descontentamento dos jovens com
a escola.
A nossa sociedade é formada pela diferença, o que reflete na escola. No entanto, a escola trata todos
como se fossem iguais, como se tivessem o mesmo ritmo de aprendizagem. Independentemente, de o
aluno ter uma deficiência ou algum distúrbio de aprendizagem, os ritmos de aprender são diferentes, as
experiências individuais são diversificadas. É isso que os professores e gestores precisam levar em
consideração quando forem elaborar o seu projeto pedagógico. Não focar nos conteúdos somente, e sim
pensar nos seus alunos em primeiro lugar.
A proposta da pedagogia diferenciada precisa ser levada a todos os professores das escolas públicas,
discutida e compreendida. Sabe-se que esta proposta não é nova, porém não é ainda, conhecida por todos
que fazem a educação.
Espera-se que com este artigo mais pessoas se interessem pelo tema, e transformem suas práticas nas
escolas. Pois, é a partir do conhecimento teórico que se terá base para a transformação das ações
cotidianas do espaço escolar e, assim, chegar a tão sonhada escola inclusiva.
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