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Este trabalho apresenta um recorte dos posicionamentos de alguns autores sobre a situação da
reprodução da exclusão na educação no Brasil, uma revisão bibliográfica, exibindo as configurações
que atualmente são reproduzidas no processo ensino aprendizagem nas escolas, como estas colocam
alunos em situação de baixa aprendizagem e vão gerando a situação de marginalidade. Sabe-se que a
formação de cidadão requer na contemporaneidade, o desenvolvimento de diferentes habilidades,
cuja responsabilidade encontra-se nas salas-de-aula. Exclusão escolar no Brasil não é somente
colocar fora, mas também inserir sem que se oferte a qualidade devida. Portanto, a escola pública
nacional, em muitos casos, não tem sido capaz de desenvolver competências e habilidades que
permitam ao sujeito a inserção competitiva no mercado de trabalho. Para essa análise foram
referenciados autores como Libâneo e Saviani na questão exclusão, Bourdieu, Passeron e Althusser
no conceito de reprodução, Acácia Kuenzer no conceito de inclusão excludente.

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/educacao_a_reproducao_da_exclusao_na_educacao_brasileira.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.2-20,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



1.INTRODUÇÃO

A exclusão escolar, durante longo período da História da Educação do Brasil, se caracterizava pela
falta de oportunidade nas salas de aulas, número de escolas que não atendiam a demanda
populacional, classes sociais que não conseguiam vagas no processo educativo, o que determinava a
situação social de muito indivíduos no mercado de trabalho. Novas políticas educacionais
minimizaram essa situação, chegando mesmo a ofertar educação para todos em algumas regiões. O
que se objetiva nesse artigo é uma revisão bibliográfica analisando a condição dessa inserção escolar,
para que seja possível compreender a “exclusão”, como se caracteriza na atualidade e quais as
propostas de minimização da mesma, oferecendo educação de qualidade para todos e garantindo a
inserção e permanência no mercado de trabalho. Exclusão é tema de muitos autores em relação a
educação brasileira, por se tratar de uma situação que requer um olhar mais detalhado em busca de
mudanças e qualidade de vida, por meio dessa torna-se mais viável a ampliação de conhecimentos e,
consequentemente de oportunidades para o desenvolvimento de habilidades que promovem as
práticas efetivas no processo de produção.

1. A Educação Escolar frente aos jovens dos meios populares, uma questão de formação,
marginalização e inclusão.

O processo educativo pós família, a educação escolar, é garantida por meio da Constituição Federal
de 1988, da Lei Nº 8069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB 9.394/96, que prioriza o acesso e a permanência do aluno na
escola, objetivando a formação do usuário para o exercício da cidadania, preparação para o trabalho,
e sua participação social. A escola na atualidade, “surgiu com o nascimento da sociedade industrial e
com a constituição do Estado Nacional”, cujo objetivo era “suplantar a educação que ocorria na
família e na igreja”, dessa forma cresceu a partir dos desejos de “progresso”, “sendo beneficiaria da
educação dos homens e da ampliação da cultura.” (LIBNEO, 2012, p. 237)

A escola pública foi idealizada em meados dos séculos XVIII e XIX, acompanhada de
obrigatoriedade para todos, a partir das “revoluções burguesas” e do “Iluminismo”, seguindo a
complexidade do século XIX em que a Europa vivia uma “urbanização acelerada” e o
desenvolvimento do “capitalismo industrial”, exigindo uma maior “complexidade do trabalho” e,
consequentemente, uma “melhor qualificação da mão de obra.” Dessa forma, ao Estado novas
competências são colocadas, Libâneo (2012) explica que:

[...] o Estado intervisse na educação para estabelecer a escola elementar
universal, leiga, gratuita e obrigatória ante a exigência do novo quadro
técnico-industrial. Ela passou a ser elemento de homogeneização cultural e
de contribuição para o exercício da cidadania, enfim, uma instituição cheia de
poderes. (LIBNEO, 2012, p. 238).

Ainda nesse contexto capitalista do século XVIII e XIX, coloca a educação como o “mecanismo de
controle social”, recomendada pelos “teóricos da economia política liberal” como uma “forma de
tornar o povo ordeiro, obediente aos superiores,” a escola seria assim o meio pelo qual o Estado
poderia impor “a toda população certos aprendizados mínimos: leitura, escrita, cálculo, rudimentos
de geometria e de mecânica”, esses aprendizados deveriam acontecer em “doses homeopáticas,
conforme as necessidades do capital”. (Libanêo, 2012, p. 238). Nascendo dessas estruturas, a
educação pública adota, ao longo do tempo diferentes concepções de educação escolar, estas, para
Libâneo (2012),
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[...] referem-se a determinados modos de compreender as modalidades de
educação, as funções sociais e pedagógicas da escola, os objetivos
educativos, as dimensões da educação, os objetivos da aprendizagem, o
currículo, os conteúdos e a metodologia de ensino, as formas de organização
e gestão. (LIBANEO, 2012, p. 239).

Por se tratar de uma instituição social, a escola, adota concepções que estão “vinculadas a
necessidades e demandas do contexto econômico, político, social e cultural de uma sociedade e a
interesses de grupos sociais”. Portanto é preciso atentar para a “dependência da escola em relação a
dinâmica social”, pois esta interfere no processo de “formação dos professores, nos objetivos e
funções, nas políticas educacionais, nas formas de conceber o funcionamento da escola, nas
orientações curriculares, de avaliação, no âmbito tanto do sistema de ensino quanto da
aprendizagem.” (LIBNEO, 2012, p. 239)

1.1.1 Teorias Não-Críticas.

Demerval Saviani (1999) em sua obra “Escola e Democracia, polêmicas do nosso tempo”, analisa a
educação, “no que diz respeito à questão da marginalidade”, sob dois viés: um olhar “das teorias
não-críticas”, entendem “ser a educação um instrumento de equalização social”, de “superação da
marginalidade”, ou seja, aquelas relativas a “pedagogia tradicional.” E um outro em relação as
“teorias crítico-reprodutivistas”, aquelas que compreender ser a “educação um instrumento de
discriminação social” ou seja, “um fator de marginalização”. (SAVIANI, 1999, p. 15).

As Teoria não-criticas, são três: a Pedagogia Tradicional, Pedagogia Nova, Pedagogia Tecnicista,
estas concebem a marginalidade “como um desvio, tendo a educação por função a correção do
desvio”, trata-se de um “problema social”, por isso a educação, que “possui autonomia em relação a
sociedade”, estaria assim, “capacitada a intervir eficazmente” na mesma, “transformando-a,
tornando-a melhor, corrigindo as injustiças”, promovendo a “equalização social.” As teorias
não-criticas consideram, pois, apenas “a ação da educação sobre a sociedade, [...] desconhecem as
determinações sociais do fenômeno educativo.” (SAVIANI, 1999, p. 27).

A Pedagogia Tradicional compreende a “causa da marginalidade” como sendo a “ignorância”, “o não
esclarecido” na sociedade burguesa, pós Antigo Regime, era fundamental “vencer a barreira da
ignorância”, transformando os súditos em “cidadãos livres e esclarecidos”, à escola competia a tão
ilustre tarefa.

A escola surge como como um antidoto à ignorância, logo, como um
instrumento para equacionar o problema da marginalidade. Seu papel é
difundir a instrução, transmitir os conhecimentos acumulados pela
humanidade e sistematizados logicamente. A escola se organiza, pois, como
uma agência centrada no professor, o qual transmite, segundo uma gradação
lógica, o acervo cultural aos alunos. A estes cabe assimilar os conhecimentos
que lhe são transmitidos. (SAVIANI, 1999, p. 18)

A Pedagogia Tradicional entra em declínio ao ser constatado que a ineficiência em relação “a não
conseguir realizar seu desiderato de universalização (nem todos nela ingressavam e mesmo os que
ingressavam nem sempre eram bem sucedidos), [...] nem todos os bem-sucedidos se ajustavam ao
tipo de sociedade que se queria consolidar.” (SAVIANI, 1999, p. 18). Com a situação pouco
favorável ao tipo de educação que se planejava, outros métodos foram sendo estruturados, assim,

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/educacao_a_reproducao_da_exclusao_na_educacao_brasileira.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.4-20,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



surge o movimento conhecido como “escolanovismo.” Na Pedagogia-Nova, o “marginalizado é o
rejeitado”, aquele que não se sente integrado, não faz parte do todo, ou seja, “alguém está integrado
quando se sente aceito pelo grupo e, através dele, pela sociedade em seu conjunto.” (SAVIANI,
1999, p. 19)

Para o autor, a Pedagogia Nova,

Advoga um tratamento diferencial a partir da “descoberta” das diferenças
individuais. Eis a “grande descoberta”: os homens são essencialmente
diferentes; não se repetem; cada indivíduo é único. [...] A educação, enquanto
fator de equalização social será pois, um instrumento de correção da
marginalidade na medida em que cumprir a função de ajustar, de adaptar os
indivíduos à sociedade, incutindo neles o sentimento de aceitação dos demais
e pelos demais. (SAVIANI, 1999, p. 20).

A busca pela minimização da marginalidade, a educação sai da Pedagogia Tradicional e chega à
Pedagogia Nova, mudando suas estruturas e seus objetivos, o eixo da questão pedagógica que sai do
“intelecto para o sentimento”, outras mudanças ocorrem nos seguintes aspectos:

... do aspecto lógico para o psicológico; dos conteúdos cognitivos para os
métodos ou processos pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço
para o interesse; da disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o
não-diretivismo; da quantidade para a qualidade; [...] trata-se de uma teoria
pedagógica que considera que o importante não é aprender, mas aprender a
aprender.

Tendo os alunos agrupados por áreas, utilizando “atividades livres” e sendo o professor o
“estimulador e orientador da aprendizagem”, esta seria uma “decorrência espontânea do ambiente
estimulante e da reação viva que se estabeleceria entre os alunos e professores.” Essa estrutura não
obteve o sucesso desejado, ao contrário, a situação tornou-se um tanto quanto difícil pois,

Provocando o afrouxamento da disciplina e a despreocupação com a
transmissão de conhecimentos, acabou por rebaixar o nível de ensino
destinado às camadas populares as quais muito frequentemente têm na escola
o único meio de acesso ao conhecimento elaborado. Em contrapartida, a
“Escola nova” aprimorou a qualidade do ensino destinado às elites.
(SAVIANI, 1999, p. 22)

Para Saviani (1999) o agravamento da marginalidade no processo da “Escola Nova”, agravou-se pois
esta, “ao enfatizar a qualidade do ensino” fez o deslocamento do eixo de preocupação que sai do
“âmbito político (relativo a sociedade e seu conjunto) para o âmbito técnico-pedagógico (relativo ao
interior da escola), esta tentou exercer uma dupla função, a “expansão da escola em limites
suportáveis” e “desenvolver um ensino adequado aos interesses dos dominantes”, esse fenômeno foi
denominado de “mecanismo de recomposição da hegemonia da classe dominante”, com o objetivo
de voltar-se para a situação de inserção da marginalidade, reforçou a situação de exclusão por meio
da evasão e repetência de uma parcela considerável de alunos. (SAVIANI, 1999, p. 22).

A terceira, a Pedagogia Tecnicista, a marginalidade é compreendida por meio da incompetência,
marginalizado será o “incompetente, o ineficiente, o improdutivo”, dessa forma à educação “estará
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contribuindo para superar o problema da marginalidade na medida em que formar indivíduos
eficientes, [...] capazes de darem sua parcela de contribuição para o aumento da produtividade da
sociedade.” À escola redentora da humanidade também se apresenta nessa Pedagogia Tecnicista,
trata-se de uma escola cujo objetivo volta-se para a “equalização social”, para o “equilíbrio do
sistema”, produzindo um “eficiente treinamento para a execução de múltiplas tarefas, esta é vista
como um “subsistema, cujo funcionamento eficiente é essencial ao equilíbrio do sistema social de
que faz parte.” (SAVIANI, 1999, p. 25)

Enquanto a Pedagogia Tradicional preocupou-se com o “aprender”, a Pedagogia Nova voltou-se para
o “aprender a aprender”, por fim, na Pedagogia Tecnicista o importante é “aprender a fazer” o que
contribuiu com o “caos do campo educativo”, gerando tal “nível de descontinuidade de
heterogeneidade e de fragmentação, que praticamente inviabiliza o trabalho educativo.” Essa
situação agravou o problema da marginalidade, pois “o conteúdo do ensino tornou-se ainda mais
rarefeito e a relativa ampliação das vagas se tornou irrelevante em face aos altos índices de evasão e
repetência.” (SAVIANI, 1999, p. 26) As Teorias Não-Criticas não alcançam os objetivos propostos
em relação a massificação da educação com qualidade e o alcança dos níveis de formação a que se
propunha junto aos países subdesenvolvidos, justamente por abrangerem a “educação como
autônoma e compreende-la a partir dela mesma.” (SAVIANI, 1999, p. 17)

1.1.2 Teorias Critico-Reprodutivistas

As Teorias Críticas são assim denominadas por entenderem não ser “possível compreender a
educação senão a partir dos seus condicionantes sociais”, percebem uma dependência entre educação
e sociedade, sendo “a função própria da educação [...] a reprodução da sociedade em que ela se
insere”, “reproduzir a sociedade de classes e reforçar o modo de produção capitalista”, assim
compreendidas como “Teorias Critico-Reprodutivistas.” (SAVIANI, 1999, p. 27) Dentre as Teorias
Critico-Reprodutivistas destacam-se, segundo Saviani (1999), três: “teoria do sistema de ensino
enquanto violência simbólica”; “teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado”; “teoria da
escola dualista”. Vejamos as principais características de cada uma delas.

A Teoria do Sistema de Ensino enquanto violência simbólica, desenvolvida por P. Bourdieu e J. C.
Passeron (1975) que partem do princípio de que “toda e qualquer sociedade estrutura-se como um
sistema de relações de força material entre grupos ou classes”, sob esta força material “erige-se um
sistema de relações de força simbólica cujo papel é reforçar, por dissimulação, as relações de força
material.” (SAVIANI, 1999, p. 29). Desta forma,

Todo poder de violência simbólica, isto é, todo poder que chega a impor
significações e a impô-las como legitimas, dissimulando as relações de força
que estão na base de sua força, acrescenta sua própria força, isto é,
propriamente simbólica, a essas relações de força. (BOURDIEU &
PASSERON, 1975, p. 19)

Segundo Saviani (1999), a “violência simbólica se manifesta de múltiplas formas: a formação da
opinião pública através dos meios de comunicação de massa [...]; a pregação religiosa; a atividade
artística e literária; a propaganda e a moda; a educação familiar.” Mas para os autores Bourdieu e
Passeron (1975), é por meio da Ação Pedagógica (AP) que a violência simbólica se manifesta no
sistema escolar:
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[...] a ação pedagógica que se exerce através da autoridade pedagógica (AuP)
se realiza através do Trabalho Pedagógico (TP) entendido como trabalho de
inculcação que deve durar o bastante para produzir uma formação durável;
isto é, um habitus como produto da interiorização dos princípios de um
arbitrário cultural capaz de perpetuar-se após a cessação da Ação Pedagógica
(AP) e por isso de perpetuar nas práticas os princípios do arbitrário
interiorizado. (BOURDIEU & PASSERON, 1975, p. 44)

Dessa forma, os autores entendem que a ação pedagógica escolar,

[...] reproduz a cultura dominante, contribuindo desse modo para reproduzir a
estrutura das relações de força, numa formação social onde o sistema de
ensino dominante tende a assegurar-se do monopólio da violência simbólica
legitima. (BOURDIEU & PASSERON, 1975: p. 20/21)

Saviani (1999) afirma que “[...] a teoria não deixa margem a dúvidas. A função da educação é a de
reprodução das desigualdades sociais. Pela reprodução cultural, ela contribui especificamente para a
reprodução social”. Ainda sobre a teoria, complementa:

[...] marginalizados são os grupos ou classes dominados. Marginalizados
socialmente porque não possuem força material (capital econômico) e
marginalizados culturalmente, porque não possuem força simbólica (capital
cultural). E a educação, longe de ser um fator de superação da marginalidade,
constitui um elemento reforçador da mesma. (SAVIANI, 1999, p. 32)

Para o autor, não há outra alternativa,

[...] toda tentativa de utilizar a educação como instrumento de superação da
marginalidade não é apenas uma ilusão. É a forma através da qual ela
dissimula, e por isso cumpre eficazmente, a sua função de marginalização.
Todos os esforços, ainda que oriundos dos grupos ou classes dominados
reverte sempre no reforçamento dos interesses dominantes. (SAVIANI, 1999,
p. 32)

A compreensão da permanência da marginalidade dentro dos sistemas educacionais, mesmo
utilizando diferentes métodos pedagógicos, constituem no esforço dominante de continuidade de
sistemas que inviabilizem uma mudança social, sendo essa necessária para a manutenção da ordem e
do poder da elite predominante.

O processo educativo em busca do alcance de objetivos pré-estabelecidos e pensados pelos
dominantes fazem uso dos AIE – Aparelhos ideológicos de Estado, conceito criado por Althusser
(s.d.:47:7) ao explicar a tese, segundo a qual “a ideologia tem uma existência material, a ideologia
existe sempre radicada em práticas materiais reguladas por rituais materiais definidos por instituições
materiais.” (ALTHUSSER, s.d. p. 88/89). Dessa forma, à escola compete o papel de:

[...] através da aprendizagem de alguns saberes práticos envolvidos na
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inculcação massiva da ideologia da classe dominante, que são em grande
parte reproduzidas as relações de produção de uma formação social
capitalista, isto é, as relações de explorados com exploradores e de
exploradores com explorados. (ALTHUSSER, s.d. p. 66)

Quanto a questão da marginalidade na Teoria da escola quanto Aparelho Ideológico de Estado,
Saviani compreende que este fenômeno “se inscreve no próprio seio das relações de produção
capitalista”, o autor entende que “marginalizada, é, pois, a classe trabalhadora”, ou seja, a escola,
quanto AIE – Aparelho Ideológico de Estado não funciona como instrumento de equalização social,
mas torna-se mecanismo que garante a perpetuação dos interesses da burguesia, a exploração do
proletariado. (SAVIANI, 1999, p. 34)

Tal certeza está refletida nas palavras de Althusser (s.d., p. 67/68), quando este afirma:

Peço desculpas aos professore que, em condições terríveis, tentam voltar
contra a ideologia, contra o sistema e contra as práticas em que este os
encerra, as armas que podem encontrar na história e no saber que ‘ensinam’.
Em certa medida são heróis. Mas são raros e quantos (a maioria) não têm
sequer um vislumbre de dúvida quanto ao ‘trabalho’ que o sistema (que os
ultrapassa e esmagam) os obriga a fazer, pior, dedicam-se inteiramente e em
toda a consciência à realização desse trabalho (os famosos métodos novos).
Têm tão poucas dúvidas, que contribuem até pelo seu devotamento a manter
e a alimentar representação ideológica da Escola que a torna hoje tão
‘natural’, indispensável-útil e até benfazeja aos nossos contemporâneos,
quanto a Igreja era ‘natural’, indispensável e generosa para os nossos
antepassados a séculos. (ALTHUSSER, s.d. p. 67/68)

A escola quanto AIE – Aparelho Ideológico de Estado dilui, nas suas práticas a real estratégia e
objetivos que se busca alcançar, de tal forma que até mesmo os ditos estudados repetem, diante dos
que estudam, as práticas que algemam e congelam o fluir de uma verdadeira aprendizagem que
emancipa.

A terceira e última teoria critico-reprodutivista aqui analisada, é a Teoria da Escola Dualista, assim
denominada por Dermeval Saviani e elaborada por C. Baudelot e R. Estabelet, exposta no livro
L’école capitaliste em France (1971), na qual se empenham em mostra que, “a escola, dividida em
duas grandes redes, as quais correspondem à divisão da sociedade capitalista em duas classes
fundamentais: a burguesia e o proletariado.” (SAVIANI, 1999, p. 35). Para os autores da tese “é a
divisão da sociedade em classes antagônicas que explica em última instância não somente a
existência das duas redes, mas ainda (o que as define como tais) os mecanismos de seu
funcionamento, suas causas e seus efeitos.” (BAUDELOT & ESTABLET, 1971, p. 42).

Nesse contexto, a escola, “enquanto aparelho ideológico, cumpre duas funções básicas: contribui
para a formação da força de trabalho e para a inculcação da ideologia burguesa.” Ainda assim, “a
função precípua da escola é a inculcação da ideologia burguesa. Isto é feito de duas formas
concomitantes: em primeiro lugar, a inculcação explicita da ideologia burguesa; em segundo lugar, o
recalcamento, a sujeição e o disfarce da ideologia proletária.” (SAVIANI, 1999, p. 37). A questão da
marginalidade na Teoria Dualista, Saviani (1999) percebe a escola como estando,

Longe de ser um instrumento de equalização social, é duplamente um fator
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de marginalização: converte os trabalhadores em marginais, não apenas por
referência à cultura burguesa, mas também em relação ao próprio movimento
proletário, buscando arrancar do seio desse movimento (colocar a margem
dele) todos aqueles que ingressam no sistema de ensino. (SAVIANI, 1999, p.
39).

A questão da marginalidade, frente as teorias critico-reprodutivistas, o “aparente fracasso escolar”
torna-se o “êxito da escola”, ou seja, “aquilo que se julga ser uma disfunção é, antes, a função
própria da escola”. Em uma realidade fria e estruturada, a escola exerce um papel frente aos
estudantes, não construtiva, não libertaria, ao contrário, torna-se “um instrumento de reprodução das
relações de produção, reproduz a dominação e exploração”, é assim um instrumento de “caráter
segregador e marginalizador de natureza seletiva.” A escola, segundo as teorias analisadas, tem suas
bases determinadas pela sociedade em que está inserida, na qual se forma, transforma e forma os
educandos, torna-se responsável pela manutenção da divisão de classe e na formação dos dominantes
e dominados, a escola “sofre a determinação do conflito de interesses que caracteriza a sociedade”.
(SAVIANI, 1999, p. 40/41).

A escola como reprodutora da marginalidade, remete a outros estudos e outros conceitos dados a
situação dos estudantes inseridos no processo de aprendizagem. Estudos tem sido feitos em relação
as questões da não aprendizagem dos alunos, como se objetiva ser o papel da escola, sendo a
aprendizagem considerada deficiente, não includente e reprodutora das relações de classe. No
processo de aprendizagem, vários aspectos podem ser analisados de forma a identificar e
compreender as questões que não permitem a evolução e avanços dos aprendizes, processo de
relevante importância para essa pesquisa, por se tratar da questão da formação dos que estão as
margens da sociedade, como os mecanismos são acionados de forma que os façam permanecer lá.

Estudos que denominam e identificam as principais características dos “marginalizados” via escola
são constantes e ocorrem tanto no Velho quanto no Novo Mundo, trata-se de um assunto de grande
relevância para a América Latina principalmente, a compreensão dos mecanismos que fortalecem e
reproduzem as situações de marginalidade, serão o próximo momento desse relatório, como são
vistos os marginalizados por diferentes estudiosos e pesquisadores do ramo e, quais as consequências
dessa realidade para os estudantes e as sociedades em que estão inseridos.

2. ENTENDENDO O TERMO EXCLUSÃO.

Compreender e analisar o termo “exclusão” no processo educativo escolar é um tanto quanto
contraditório, diferentes autores analisam esse conceito sob vertentes e situações adversas, Martins
(1997, p. 32), por exemplo, afirma que “o termo exclusão não existe, pois para ele este termo está
inserido em âmbitos cada vez mais degradados e degradantes de processos de integração”, ou seja, a
exclusão passa por uma redefinição de posições e localizações das pessoas no mundo do trabalho e
também na vida social em geral. Para Peregrino (2010, p. 64) “exclusão é um termo amplo o
suficiente para descrever variados processos que abarcam desde a degradação das relações sociais às
desigualdades múltiplas postas em ação pela forma violenta da acumulação capitalista em nosso país.
Assim, o conceito de exclusão analisa aqueles que são considerados vítimas do processo, os
excluídos, estes, podem ser entendidos, segundo Peregrino, como:

[...] os que fracassam na escola, os que não são atendidos nos postos de saúde
e hospitais, os analfabetos, os desempregados, os jovens que, ao saírem da
escola não conseguem inserção no mercado de trabalho, os grupos
socialmente discriminados (homossexuais, negros, mulheres, favelados...),
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assim como todos aqueles que vivem em situações limite: os sem-teto, os
sem-terra, os flagelados da seca, os migrantes recém-chegados às cidades.
(PEREGRINO, 2010, p 64)

Martins (1997, p. 34) confirma a categoria sociológica da exclusão que vão além da perda do
emprego para tornar-se “um modo de vida” em que “se cria uma sociedade paralela que é includente
do ponto de vista econômico e excludente do ponto de vista social, moral e até político”. Para o
autor,

O capitalismo, na verdade desenraiza e brutaliza a todos, exclui a todos. Na
sociedade capitalista essa é a regra estruturante: todos nós, em vários
momentos de nossa vida, e de diferentes modos, dolorosos ou não, fomos
desenraizados e excluídos. É próprio dessa lógica de exclusão, a inclusão. A
sociedade capitalista desenraiza, exclui, para incluir, de outro modo, segundo
suas próprias regras, segundo sua própria lógica. (MARTINS, 1997. P 32).

O termo exclusão, a nível de Brasil, tem conotação a partir dos anos de 1980, segundo Luciano
Oliveira (1997, p. 52), por meio dos trabalhos de Hélio Jaguaribe, ao atentar para o aumento do
número de pobres e miseráveis devido ao fracasso do modelo econômico entre as décadas de 1930
até 1980. Ainda em Oliveira, este compreende que “as questões de exclusão social não é uma
situação que atinge somente os países periféricos, mas que existe nos países centrais, só que em
número menor”.

[...] no caso dos países ricos a exclusão social seria, principalmente, o
resultado de um virtual esgotamento do modelo clássico de integração na
sociedade moderna pela via do pleno emprego e, consequentemente, da
ampla participação no mercado de consumidores; na situação brasileira, o
fator tecnológico inibidor da produção de novos empregos, mais recente, teria
vindo agravar o modelo tradicional do mercado urbano restringido, ele
próprio já excludente. [...] Disso resulta que estamos atualmente, nos países
do Primeiro Mundo, mas também — e ainda mais dramaticamente — em
países do Terceiro Mundo, como o Brasil, como que assistindo à gestação de
uma nova dicotomia: ao lado das clássicas cisões entre exploradores e
explorados, ou opressores e oprimidos, estamos vivenciando o aparecimento
de uma nova cisão, aquela que opõe incluídos e excluídos. (OLIVEIRA,
1997, p 53)

Em se tratando de exclusão nos países ditos emergentes como o Brasil, percebe-se que a exclusão
escolar é uma das vertentes do processo de marginalização da sociedade, esta tem sido alvo de
estudos e pesquisas que reforçam a relação entre a desigualdade social e os números que representam
a exclusão escolar por meio do acesso à escola, evasão, repetência, defasagem idade série. Segundo o
dicionário Aurélio, constitui “ato de excluir (-se)”, (FERREIRA, 2001, p. 304), nesse contexto, a
exclusão não é externa ao indivíduo, este pode aplicar a outros tanto quanto a si mesmo, este pode
retirar quanto retirar-se de um processo.

Ferraro, reforça a definição de Aurélio ao compreender que a exclusão escolar pode ocorrer de duas
maneiras, “exclusão da escola” e “exclusão na escola”, (Ferraro, 1999ª) sendo a primeira a negação
ao acesso e mesmo à permanência (evasão), e a segunda quando ocorre dentro do sistema por meio
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de processos como reprovação, repetência, baixo índice de aprendizagem, despreparo para a vida.
Bonneti, (1988), define a exclusão como:

[...] excluir significa expulsar do mundo dominante, significa, literalmente,
pôr para fora dos parâmetros e das normas que regem as relações sociais, é
não apenas marginalizar e sim desconsiderar a existência humana. Excluir
significa criar e perpetuar condições sociais que tornam permanente o ato de
morrer. (BONNETI, 1988, p 15).

Sendo o homem um ser social, implica a necessidade de viver em grupo, assim, os “excluídos são
todos aqueles que são rejeitados de nossos mercados materiais ou simbólicos, de nossos valores”,
(XIBERRAS, 1993, p. 21), provoca as imagens construídas no imaginário social como constituintes
da exclusão, as rupturas de pertencimento a um determinado grupo, a desfiliação, ou seja, “[...] o
desafiliado é aquele cuja trajetória é feita de uma série de rupturas com relação a estados de
equilíbrio anteriores, mais ou menos estáveis, ou instáveis [...]”. Dessa forma, “[...] a exclusão não é
uma ausência de relação social, mas um conjunto de relações sociais particulares da sociedade
tomada como um todo”. (CASTEL, 1998, p. 569).

A compreensão da exclusão é dolorosa, dependente e fragilizada, para Mattos (2012), esta pode ser
assim compreendida:

A exclusão perpassa uma multiplicidade de trajetórias pessoais e coletivas de
desvinculação, em que o próprio indivíduo se vê sem saída, aceita-se como
apartado de uma sociedade que o estigmatiza como pobre e da qual precisa
de favores e ajuda para poder conseguir alguma coisa. Ele precisa de
apadrinhamento, de assistencialismo, de paternalismo, reforçando, ainda
mais, o processo de exclusão. Essa segregação é desumana por ser simbólica.
Está incutida no imaginário pessoal e social das pessoas de classe popular e
modificou a identidade destes sujeitos, pois os próprios se consideram
necessitados de favores para modificar sua vida socioeconômica e cultural.
São mecanismos de naturalização da exclusão e de desigualdades sociais
incompatíveis com a democratização da sociedade. (MATTOS, 2012, p 221).

A exclusão tem como uma das muitas formas de minimização, o processo de equidade, esta,
refere-se, segundo o Dicionário Aurélio (dicionariodoaurelio.com – acesso em 28/05/2018. 15:37),
remete a “igualdade, retidão na maneira de agir, reconhecimento dos direitos de cada um, justiça reta
e natural”. Na educação a equidade remete a condição de inserção ao processo ensino aprendizagem
nas instituições escolares, sendo esse aceso direito de todos, sem contudo promover uma
aprendizagem de qualidade para os que a compõem. Assim, ser inserido na escola não afirma que o
conhecimento lhe seja de fato garantido. Em uma visão mais ampla, Franco compreende diferentes
formas de se aplicar a inclusão excludente à partir das contradições existentes no processo de
educação escolar, vejamos:

A educação escolar e outras dimensões da vida sociocultural coexistem nessa
contradição de serem seletivas e inclusivas nos meios e nos modos dessa
inclusão, e estar, ao mesmo tempo, sob o direito universal de liberdade,
igualdade de oportunidades e de condições. No entanto, a escola, quando não
exclui diretamente, por meio do processo de avaliação meritocrática, ela
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ordena, hierarquiza, classifica os indivíduos em função dos seus méritos, a
partir da ideia que esses indivíduos são iguais. (FRANCO, 2015, p 29).

A igualdade na aprendizagem escolar não pode ser uma verdade, Paulo Freire na “Pedagogia do
Oprimido”, compreende que “não há homens sem mundo, sem realidade, o movimento parte das
relações homem-mundo”, entende-se aí como mundos diferentes, únicos, culturais, “...este ponto de
partida esteja sempre nos homens no seu aqui e no seu agora que constituem a situação em que se
encontram ora imersos, ora emersos, ora insertados” (FREIRE, 2013, p. 103). Assim, a
homogeneidade na educação torna-se um mecanismo de exclusão.

3. A INCLUSÃO EXCLUDENTE

Acácia Kuenzer (2005 e 2007) utilizou inicialmente o conceito de “inclusão excludente” no fim do
século XX, a partir de “analises do modo de produção capitalista”, em que, para a autora, “acentuam
cada vez mais a separação entre trabalhadores e dirigentes, entre trabalho intelectual e trabalho
instrumental”. Ao analisar estas separações, a autora conclui que as políticas educacionais vigentes
no pais, seja a nível de ensino médio, profissional ou mesmo na formação de professores,
“aprofundam mais essas diferenças.” (KUENZER, 2005, p. 14).

Foi a partir da criação do conceito de “exclusão includente”, que a autora explica como sendo, “as
várias estratégias de exclusão do mercado formal, onde o trabalhador tinha direitos assegurados e
melhores condições de trabalho, acompanhadas de estratégias de inclusão no mundo do trabalho
através de forma precária”. Assim, o trabalhador perde a estabilidade e a segurança, passam a fazer
parte da massa de desempregados que assolam, principalmente, os países ditos subdesenvolvidos,
para mais tarde voltarem ao mercado de trabalho em condições inferiores, “com salários mais baixos,
[...] por meio de empresas terceirizadas prestando os mesmos serviços, ou prestando serviços na
informalidade”. Os trabalhadores vêm diminuir a qualidade de vida, a segurança e tornam-se
companheiros das instabilidades, enquanto o “setor restruturado se alimenta e mantem a
competitividade através do trabalho precarizado”. (KUENZER, 2005, p. 14).

Para Kuenzer (2005), as cadeias produtivas se estruturam e se “alimentam, do trabalho escravo, do
trabalho infantil, do trabalho domiciliar, que tem se constituído em estratégias de super exploração
do trabalho”. Trata-se de uma lógica entre “capital e trabalho”, frente as novas realidades que se
descortinam por meio da globalização, da mundialização do capital, as novas formas como o homem
reestrutura a produtividade, estas viabilizadas “Estados do tipo neoliberal”. A autora ainda atenta
para que os fatos citados não são “passageiros”, mas que existe uma continuidade dessas alimentada
por “trabalho precarizado”. (KUENZER, 2005, p. 14). A partir dessa lógica de “exclusão
includente”, em que o trabalhador é excluído, descartado do processo produtivo, perdendo suas
garantias no processo laboral, volta ao mesmo, a partir de uma inclusão fragmentada, pouco segura e
barata, alocando maior capital (lucro) juntos aos donos dos meios de produção.

A esta lógica de “exclusão includente”, a autora elabora uma outra que vai “em direção contraria”,
mas se observada do ponto de “vista da educação, ela é dialeticamente relacionada”, trata-se da
“inclusão excludente”, aquela que dá direito a todos serem inseridos nas escolas, no processo de
aprendizagem, mas estas não “correspondem os necessários padrões de qualidade”.

A inclusão excludente, como as estratégias de inclusão nos diversos níveis e
modalidades da educação escolar aos quais não correspondam os necessários
padrões de qualidade que permitam a formação de identidades autônomas
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intelectual e eticamente, capazes de responder e superar as demandas do
capitalismo; ou, na linguagem toyotista, homens e mulheres flexíveis,
capazes de resolver problemas novos com rapidez e eficiência,
acompanhando as mudanças e educando-se permanentemente. (KUENZER,
2005).

As oportunidades para se adentrar a escola são uma realidade, o direito é garantido, assim todos têm
a chance de obter novos conhecimentos, aprendizagens e certificados, modos que “podem” garantir a
permanência e estabilidade no mercado de trabalho, porém o que se percebe é que a escola não
garante a formação necessária exigida pelas instituições de emprego, a distância entre currículo e
realidade laboral é muito grande. Entra-se na escola, estuda-se (inclusão) e não se obtém
conhecimentos específicos suficiente que lhe garantam a “flexibilidade” exigida pelo mercado,
formam-se trabalhadores que não são “capazes de resolver problemas novos com rapidez e
eficiência”. (KUENZER, 2005, p. 14).

Entre as diferentes formas de se aplicar ou fazer acontecer a inclusão excludente no âmbito escola,
para Kuenzer (2005), uma das práticas, se destaca a “empurroterapia”:

[...] ‘empurroterapia’, as quais têm decorrido de uma distorcida apropriação
de processos desenvolvidos no campo da esquerda para minimizar os efeitos
da precarização cultural decorrente da precarização econômica, com a única
preocupação de melhorar as estatísticas educacionais: ciclagem, aceleração
de fluxo, progressão automática, classes de aceleração, e assim por diante.
(KUENZER, 2005, p 14)

Empurroterapia, são assim consideradas as políticas educacionais implantadas no Brasil, as
estratégias de intervenção pedagógica, cuja metodologia alternativa objetiva sanar lacunas de
aprendizagem e melhorar desempenho dos alunos, a aceleração da aprendizagem, por exemplo, já era
facultada pela Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, e continua a sê-la pela nova LDB (art. 23,
caput; art. 24, II, c, e III). Essa modalidade de ensino, segundo o MEC – Ministério da Educação,

Tem a finalidade de possibilitar aos sistemas públicos de ensino, municipal e
estadual as necessárias condições para combater o fracasso escolar,
proporcionando aos alunos que apresentam a chamada distorção idade-série
efetivas condições para a superação de dificuldades relacionadas com o
processo de ensino-aprendizagem. (Brasil, MEC, 1997)

Essa é a ideia, os objetivos atentam para oportunizar o ensino aos que, as condições sociais e
financeiras não permitiram concluir o ensino obrigatório no tempo regular, por meio dessas políticas
retornam as salas de aula e dão continuidade ao que fora deixado de lado no passado. Porém, o
tempo de formação é reduzido, o Ensino Fundamental I que leva-se quatro anos para se concluir no
tempo regular, no processo de aceleração, conclui-se em dois anos, a diminuição dos conteúdos para
se adequar à metade do tempo, elimina parte do que deveria ter sido aprendido, portanto, ensina-se a
metade, não se completa o conhecimento necessário, fazendo com esses alunos concorram de
maneira desigual frente aos alunos que fizeram o Ensino Fundamental I no tempo regular. O que a
autora denomina de “empurroterapia” é a aprovação feita de maneira que não se considera
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efetivamente o que o aluno de fato aprendeu, o nível de aprendizagem, mas torna-se importante o
processo de certificação, de conclusão do curso, para que estes tornem-se estatísticas positivas para o
processo de formação educacional da população.

A formação aligeirada, segundo Kuenzer, (2005),

A tão em moda substituição da escolarização básica por cursos aligeirados de
formação profissional, que supostamente melhorarão as condições de
empregabilidade. Ou a certificação apenas formal conferida por muitos
cursos supletivos (há exceções), que não conferem rigor e seriedade à
formação de jovens e adultos. (KUENZER, 2005, p. 15)

Esse processo, alavanca o número de certificações por meio de estratégias, que, para a autora,
trata-se de “certificações vazias”, a quem ela define como “uma modalidade aparente de inclusão”,
porém, são as mesmas que “fornecerão a justificativa pela incompetência, para a exclusão do mundo
do trabalho, dos direitos e das formas dignas de existência.” Por se tratar de modalidades que não
aprimoram o conhecimento dos alunos devidamente, elimina-os da competitividade do mundo do
trabalho, que, a cada dia, o número de exigências torna-se maior, as habilidades são cobradas e o
poder de decisão e de solução são condições sem as quais o empregado não sobrevive no mercado de
trabalho, “através dos processos de inclusão excludente, a educação escolar e não escolar se articula
dialeticamente aos processos de exclusão includente existentes no mundo do trabalho”. (KUENZER,
2005, p. 15).

Para que a escola possa contribuir com a formação dos alunos no processo de “acumulação flexível”,
aqui entendida como “o regime que, confrontando-se com a rigidez do fordismo, se apoia na
flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados, dos produtos e dos padrões de consumo,
tendo em vista assegurar a acumulação, tornam-se necessárias novas formas de disciplinamento da
força de trabalho” (HARVEY, 1992, p. 141), faz-se necessário, “a formação de profissionais
flexíveis, que acompanhem as mudanças tecnológicas decorrentes da dinamicidade da produção
cientifico-tecnológica contemporânea, ao invés de profissionais rígidos, que repetem procedimentos
memorizados ou recriados por meio de experiência.” (KUENZER, 2007, p. 1159)

Nesse contexto que associa educação e produção, é preciso entender que o trabalhador é,

[...] multitarefa, (o trabalhador), neste caso, implica exercer trabalhos
simplificados, repetitivos, fragmentados, para os quais seja suficiente um
rápido treinamento, de natureza psicofísica, a partir de algum domínio de
educação geral, o que não implica necessariamente o acesso à educação
básica completa. Neste sentido, a educação geral, tem como finalidade dar
acesso aos conhecimentos fundamentais e às competências cognitivas mais
simples, que permitam a integração à vida social e produtiva em uma
organização social com forte perfil cientifico-tecnológico, um dos pilares a
sustentar o capitalismo tardio, na perspectiva do disciplinamento do
produtor-consumidor; e, por isso, a burguesia não só disponibiliza, mas a
defende para os que vivem do trabalho. Ser flexível, para estes trabalhadores,
significa adaptar-se ao movimento de um mercado que inclui/exclui segundo
as necessidades do regime de acumulação. (KUENZER, 2005, p. 1169).

Moacir Gadotti, (2000), afirma que “o conhecimento é o grande capital da humanidade”, assim, este
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não pode ser, “apenas o capital da transnacional que precisa dele para a inovação tecnológica”, mas,
é preciso compreender que “ele é básico para a sobrevivência de todos e, por isso, não deve ser
vendido ou comprado, mas sim, disponibilizado a todos”. Dessa forma o conhecimento, necessário a
todos os indivíduos e promovido, principalmente pelas escolas, instituições que se dedicam
exclusivamente ao conhecimento, promovam uma educação “mais democrática, menos excludente.”
(KUENZER, 2000, p. 5).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da História da educação brasileira, o processo de exclusão sempre foi uma realidade,
conduzida por diferentes ideologias e modelos, mas sempre deixando de lado uma parte da
população que inicialmente não encontrava vaga para frequentar os bancos das escolas, ou em outros
momentos quando eram permitidos adentrarem aos bancos, o conhecimento não era satisfatório para
atender as suas necessidades. Desde a educação jesuítica que já existia a escola para os curumins, a
escola para os brancos colonizadores, e para os africanos não tinha escola.

O processo de exclusão foi sendo reformulado ao longo dos anos, porém reproduzem seus objetivos
com muita eficiência até a atualidade, principalmente com o aumento da população do pais, a
abertura por meio de políticas educacionais que abraça a concretização da “educação para todos”,
sim todos estudam, todos estão na escola, porém que escola é essa? Que conhecimento se produz e
como este torna-se significativo para os estudantes? Assim, a educação brasileira continua repetindo
os mesmos erros ao longo do tempo, erro que coloca os alunos na situação de incluído ou excluído,
porém, todos na escola.
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