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RESUMO 

Apesar de sustentada por legislação específica, amplo apoio de movimentos sociais diversos e argumentação 
acadêmica já consolidada, a proposta de inclusão escolar ainda se depara com obstáculos diversos à sua 
realização. Neste artigo, problematizamos a dimensão dos valores envolvidos em tal proposta, com base em 
pesquisa que articula investigação empírica do cotidiano de uma escola da rede municipal de ensino do Rio de 
Janeiro e estudos bibliográficos sobre questões relativas à diferença na escola. Em diálogo com Rosana Glat, 
no resgate da trajetória de construção da proposta de inclusão, Jacques Derrida, para explicitar o sentido de 
diferença com que se opera na pesquisa, e Stephen Ball, na abordagem dos aspectos curriculares da 
problematização desenvolvida, questionamos a viabilidade da inclusão escolar em contextos onde políticas 
públicas educacionais afirmam o individualismo e o darwinismo social, como é o caso da atual gestão do 
ensino público municipal na cidade do Rio de Janeiro. 
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Não é comum encontrarmos quem se manifeste publicamente contrário à proposta de 

inclusão na educação. De fato, parece que chegamos ao século XXI com entendimento 

relativamente generalizado na sociedade de que a deficiência não é impedimento para a vida escolar 

e o aprendizado, ainda que com especificidades e/ou limites diversos. Entretanto, as concepções de 

inclusão escolar podem variar bastante, assim como há divergências quanto à viabilidade de 

implementação objetiva de tal proposta.  

Há autores, como Maria Teresa Mantoan (2006), que defendem o fim da educação 

especial, identificando ruptura ou mesmo antagonismo entre essa perspectiva e a inclusão escolar; 

outros, como Rosana Glat (2007), argumentam que a educação especial já operou com diferentes 

paradigmas e a inclusão constitui seu mais recente desenvolvimento, não sua negação. Já Pedreira 

(2008) 1, operando na perspectiva da interculturalidade (Candau, 2010, entre outros títulos) e 

colocando-se favorável às propostas inclusivas, chama a atenção para as peculiaridades de cada 

caso de diferença com que a escola tem de lidar: no seu estudo, aponta para as dificuldades da 

inclusão de alunos surdos na sala de aula do ensino médio regular, mesmo com a presença de 

intérpretes; argumenta que tal forma de inclusão não viabiliza os processos de ensino-aprendizagem 

                                                            
* UERJ – FAPERJ. 
** UERJ – FAPERJ. 
1 Tanto as publicações quanto as autoras referidas são exemplos entre outros títulos e teóricos possíveis. 
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esperados para esse nível de escolarização e sugere, não o abandono da perspectiva inclusiva, mas 

sua especialização em alguns casos, como na educação dos surdos.2 

Em relação à viabilidade da proposta, são frequentes os argumentos contrários que 

lembram a falta de condições de grande parte das nossas escolas – turmas superlotadas, falta de 

acessibilidade, entre outros obstáculos3 – e também a ausência de formação adequada dos 

professores.  

Contudo, mesmo que fossem destinadas verbas em montante satisfatório para a construção 

de rampas e outras adaptações físicas, assim como para a formação de professores, permaneceria a 

questão da concepção de inclusão com que se opera, que, a depender da abordagem, pode se 

desdobrar em obstáculos tão graves quanto as questões materiais: incluir, na perspectiva da 

diferença, implica a defesa e a vivência de valores que tendem a se opor àqueles prevalentes na 

nossa sociedade. Neste artigo, propomos a problematização da dimensão dos valores na proposta de 

inclusão educacional, a partir de pesquisa A diferença cultural no contexto da prática: traduções 

possíveis da Multieducação. Em desenvolvimento desde 2010, busca discutir aspectos diversos da 

diferença no dia a dia da escola contemporânea, com base em estudo de caso de uma escola da rede 

pública municipal da cidade do Rio de Janeiro. O estudo inclui investigação documental e 

entrevistas formais e informais com sujeitos atuantes na instituição pesquisada – gestores, 

professores, alunos –, além de aprofundamento bibliográfico relativo às múltiplas faces que a 

diferença pode assumir nos espaços-tempos escolares. No recorte da presente reflexão, 

privilegiamos as questões da diferença deficiente na proposta de inclusão escolar, em diálogo com 

Rosana Glat, no resgate da trajetória de construção da proposta de inclusão, Jacques Derrida, na 

definição de diferença, e Stephen Ball, para a abordagem dos aspectos curriculares da 

problematização desenvolvida. Desse modo, apresentamos inicialmente nossas concepções de 

diferença, deficiência e inclusão, dando especial destaque às relações entre as perspectivas da 

educação especial e da educação inclusiva, para em seguida analisar o conflito de valores que temos 

identificado entre as orientações curriculares oficiais que chegam à escola e a concepção de 

inclusão escolar que defendemos e que se fundamenta nos direitos da diferença. 

                                                            
2 Defende, por exemplo, que os professores se comuniquem por meio da Libras, o que implicaria ou alunos ouvintes 
que entendessem libras ou, dentro de uma mesma escola, espaços separados para algumas aulas/atividades, mantendo-se 
outros em comum. 
3 Em matéria publicada em 25/4/2011, no jornal O Globo, informa-se, com base nos dados do Censo Escolar de 2010, 
que apenas 20% das escolas da educação básica têm banheiros e acesso adaptados para alunos com deficiência, 
percentual ainda mais reduzido quando se trata do ensino público: 18%. 
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DIREITO À EDUCAÇÃO, DIREITO À DIFERENÇA 

Embora com maior frequência associada às pessoas com deficiência, a educação inclusiva 

não foi instituída como política pública oficial no Brasil visando apenas esse grupo social. O 

documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

elaborado e divulgado pelo Ministério da Educação, explicita a “defesa do direito de todos os 

alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação” 

(MEC/SEESP, 2007). Dessa forma, contemplavam-se lutas históricas pelo direito à educação para 

todos, que convergiram nas últimas décadas com demandas pelo direito à diferença e pelos direitos 

das pessoas com deficiência. Para a problematização aqui proposta, é interessante retomar a 

trajetória da construção dessa convergência, na medida em que pode esclarecer sobre a concepção 

da deficiência como diferença cultural, fundamental, por sua vez, na definição dos valores que 

entendemos implicados na proposta de educação inclusiva. 

Apesar de não constituir invenção exclusivamente ocidental,4 as tradições brasileiras 

relativas à noção de direitos humanos são marcadas pela história europeia e a ela recorreremos para 

identificar a genealogia da proposta de educação inclusiva. Se na Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, promulgada em 1789 pela Revolução Francesa, a igualdade foi anunciada 

como seu principal valor, é apenas no nas primeiras décadas do século XX que tal noção se amplia 

de modo a se projetar universalmente, ultrapassando fronteiras de nacionalidade e de gênero, e 

ampliando a abrangência do que deveria ser direito de todos para além das esferas jurídicas e 

políticas, passando a incluir os chamados direitos econômicos e sociais.5 Mas é somente depois dos 

horrores das grandes guerras que se generaliza a aceitação da ideia da universalidade dos direitos, 

que são ampliados também em conteúdo: em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

em resposta à barbárie fascista, assume-se como universal e qualifica os direitos que propõe como 

humanos, constituindo-se desse modo como marco de importante ressignificação da noção de 

direitos, que não mais se dirigiam a populações de nacionalidades específicas, mas pretendiam ser 

reconhecidos como intrínsecos à própria existência humana, independentemente de diferenças de 

                                                            
4 De fato, há inúmeros registros de documentos não pertencentes às tradições europeias que afirmam a necessidade de 
se estabelecerem e se assegurarem condições mínimas para todas as pessoas. Costuma-se citar o Código de Hamurábi, 
da Babilônia do século XVII a. C., o Relato do Camponês Eloquente, do Médio Império do Egito (séculos XXI a XVIII 
a. C.), o Código de Manu, da Índia dos séculos XIV a IX a. C., e mesmo o Antigo e o Novo Testamento, assim como o 
Alcorão, como exemplos de registros da noção de que existem direitos – ainda que não se utilize tal expressão – que 
toda pessoa tem, pelo simples fato de viver (informações disponíveis em: www.dhnet.org.br; último acesso em 
25/4/11). 
5 Como exemplo, podem-se citar a Constituição Mexicana, de 1917, e Constituição Russa, de 1918, ambos documentos 
nacionais que se fundamentavam na afirmação de direitos de todos (Trindade, 2002). 
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qualquer ordem. Além disso, entre outros acessos e garantias, explicitava-se o direito à educação 

para todos (Trindade, 2002).  

Artigo 1° 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 
Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito 
de fraternidade. 

Artigo 2° 

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na 
presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de 
sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou 
social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não 
será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional 
do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território 
independente, sob tutela, autónomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. 

Artigo 26° 

1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos 
a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é 
obrigatório. O ensino técnico e profissional dever ser generalizado; o acesso aos 
estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu 
mérito. 

2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço 
dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e deve favorecer a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos 
raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das actividades das Nações 
Unidas para a manutenção da paz. [...] 

Entretanto, os artigos acima destacados lembram-nos de que a Declaração avançava na 

abrangência da concepção de igualdade em que se fundava, porém também já anunciava a proposta 

de articulação entre tais direitos e o direito à diferença. Ao advogar, no Artigo 2º, direitos iguais 

para todos, independentemente de nacionalidade, credo ou origem social, a perspectiva do 

reconhecimento da diferença já se faz presente, ainda que não seja o foco do documento. Do mesmo 

modo, no Artigo 26º, não apenas se defende a educação como direito de todos, mas também se 

define a construção da tolerância como função primordial da escola – sem dúvida, ecos do terror da 

intolerância vivido pelo mundo submetido ao terror fascista. Não será demais recordar que não 

apenas judeus foram perseguidos em diversos países na época da Segunda Guerra Mundial, mas 

outros grupos foram do mesmo modo levados aos campos de concentração, tais como 

homossexuais, negros, ciganos e deficientes físicos e mentais. Seu único crime? A diferença.  

Nas décadas que se seguem, multiplicam-se os documentos internacionais que, de um 
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modo ou de outro, afirmam o valor da diversidade. 

A afirmação ‘a diversidade dos povos deve ser preservada’, utilizada em diversos 
documentos de organismos nacionais e internacionais, nada tem de natural. Pelo 
contrário, deveríamos nos surpreender diante de sua estranheza, pois ela carrega 
consigo uma carga de sentido inteiramente nova. Dizer que as culturas são um 
‘patrimônio da humanidade’ significa considerar a diversidade enquanto valor 
universal. Todos devemos cultivá-la e respeitá-la (Ortiz, 2007, p. 15). 

Também na segunda metade do século XX, crescem em vários países os movimentos 

identitários, que, mais do que igualdade de direitos para as minorias,6 reivindicam explicitamente o 

direito à diferença: lutam pelo direito ao amor homo/bi/transexual, pela valorização da estética e de 

outras construções culturais não eurocentristas – black is beautiful –, contra todas as formas de 

preconceito e discriminação. Ao mesmo tempo, a globalização das atividades econômicas e os 

avanços nas tecnologias de comunicação e informação, ao favorecer a intensificação de todo tipo de 

troca entre as diferentes configurações sociais existentes ao redor do planeta, colocam em evidência 

a questão das diferenças culturais – por exemplo, quando são vendidas no comércio turístico, ou 

ainda quando impõem seu reconhecimento por meio de sangrentas lutas nacionalistas.  

No Brasil, em especial a partir da década de 1990, as questões da diferença ganham 

progressivamente espaço nas discussões e propostas do campo educacional. Não se inaugurava 

naquele momento a preocupação desse campo com a diferença (Candau & Leite, 2006), porém 

atualizava-se sua abordagem, incorporando-se contribuições de perspectivas pós-estruturalistas. No 

caso da pesquisa que contextualiza esta reflexão, opta-se por perspectiva não essencialista, 

orientada pelo conceito de différance, conforme definido por Jacques Derrida (2001). O filósofo 

busca sublinhar o caráter relacional e instável – ou deslizante, para usar um termo caro a esse 

pensador – da diferença ao propor nova grafia7 para o vocábulo, assim distinguindo sua concepção 

de identificações fixas e binárias da diferença, típicas do pensamento moderno. Aponta-se, no 

diálogo com o autor, a adesão da pesquisa a paradigma não fundacionalista do conhecimento, da 

linguagem e das identificações.  

Trazendo essa concepção de diferença, conhecimento e identidade mais diretamente para a 

discussão aqui proposta, operar com tal entendimento implica propor que a inclusão não poderá 

fixar identificações, definindo aprioristicamente quem são os diferentes a serem incluídos na escola 

regular, nem tampouco o formato específico de tais ações de inclusão, que, por sua vez, dependerá 

da conformação que, contingencialmente, assumirá a diferença em questão. Entretanto, implica 

                                                            
6 Minoria aqui referida no sentido da subalternização social desses grupos, não em termos de presença quantitativa na 
sociedade. 
7 Em relação ao francês différence. 



VI Seminário Internacional – As redes educativas e as tecnologias • FE/UERJ • 6 a 9 de jun. 2011     6

também reconhecer que todos somos diferentes – e diferentes de nós mesmos em cada espaço-

tempo de atuação – e que caberá à escola reconhecer seus estudantes desse modo, múltiplos e 

instáveis, adaptando-se e renovando-se de modo permanente, a fim de garantir a todos o direito à 

educação, na diferença e não apesar da diferença. 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ruptura? 

Apesar de insistirmos que a inclusão na educação não se restringe às pessoas com 

deficiência, reconhecemos que a situação escolar desse grupo, não sem razão, tem mobilizado 

grande parte das reflexões acerca da proposta inclusiva. Uma das discussões desenvolvidas diz 

respeito às possíveis relações entre a educação especial e a educação inclusiva, de particular 

interesse para o foco deste artigo. A recuperação, ainda que em termos sintéticos, do histórico da 

educação especial proposto por Glat & Fernandes (2005), Glat, Fontes & Fletch (2006) e Glat & 

Branco (2007) pode esclarecer sobre tais relações, nos pontos de relevo para nossa argumentação. 

No Brasil, durante o período compreendido entre os séculos XVI e XVII, os deficientes 

eram comumente isolados em asilos ou misturados em hospitais com pacientes psiquiátricos, 

independentemente das especificidades da sua deficiência. Foram principalmente os médicos, 

somente a partir do século XX, os primeiros a enxergar a capacidade de aprendizagem dessas 

pessoas e a postular que suas necessidades transcendiam o que esses centros ofereciam a eles. 

Até a década de 1960, ultrapassando as fronteiras da saúde, o modelo médico via na 

educação uma forma de auxiliar as pessoas com deficiência a ter uma vida mais normal e 

independente, pois a precedência do olhar médico era da deficiência como uma doença crônica. 

Priorizavam então os centros especializados, para atendimento de fisioterapia, fonoaudiologia, 

psicologia, entre outros. O trabalho educacional era totalmente voltado para a autonomia na vida 

social do deficiente, sendo o aprendizado de conceitos acadêmicos pouco valorizado. Nesses 

centros, aprendiam a escovar os dentes, comer sozinhos, vestir-se e usar o papel para desenhar, 

porém dificilmente ingressavam na cultura letrada formal. Sem muita expectativa, esses alunos 

permaneciam em uma interminável espera pela prontidão para serem alfabetizados, pois se entendia 

que só estariam prontos para esse tipo de aprendizagem quando se curassem de suas doenças. 

Nos anos da década de 1970, intensifica-se o processo de institucionalização da educação 

especial, com a intenção de garantir o acesso e permanência dos alunos com deficiência nas escolas. 

Ainda nessa década, houve grande investimento em capacitação de docentes, com o propósito 

anunciado de desenvolvimento científico da área. Operava-se então importante mudança de 

paradigma, defendendo-se que a aprendizagem formal era possível para os deficientes. Essa 
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mudança de foco trazia novos valores e questões para a educação especial. Já se concebe nesse 

momento, ainda que de forma incipiente, que a escola, assim como todos os demais ambientes 

sociais, deveria se adaptar para o indivíduo com deficiência poder se desenvolver e se integrar. A 

educação especial continuava sendo um tipo de auxílio especializado, porém a ênfase não era mais 

na deficiência intrínseca do indivíduo. Em outras palavras, apesar da educação permanecer em um 

modelo de segregação para os deficientes, passou a ser reconhecido o potencial dessas pessoas nos 

processos de aprendizagem, a partir da perspectiva da normalização, isto é, do ensino de habilidades 

e conhecimentos que permitissem condições de vida o mais normais possível. 

Nesse redirecionamento das políticas públicas, desenvolveu-se, a partir da filosofia de 

normalização, o que ficou conhecido como política da integração. Buscava-se então propiciar 

atendimento especializado com o objetivo de preparar alunos com deficiência para ingressar em 

salas de aula regulares. No entanto, pode-se notar que a Declaração dos Direitos das Pessoas 

Deficientes tem seu foco ainda voltado ao atendimento médico:  

As pessoas deficientes têm direito a tratamento médico, psicológico e funcional, 
incluindo-se aí aparelhos protéticos e ortóticos, à reabilitação médica e social, 
educação, treinamento vocacional e reabilitação, assistência, aconselhamento, 
serviços de colocação e outros serviços que lhes possibilitem o máximo 
desenvolvimento de sua capacidade e habilidades e que acelerem o processo de sua 
integração social”.8  

No final da década de 1980, a nova Constituição Federal Brasileira recomenda que o aluno 

com deficiência seja preferencialmente inserido no sistema regular de ensino. Porém, na prática do 

sistema de integração, à época ainda vigente, os alunos estavam sempre sendo preparados para 

alcançar o ensino regular, raramente alcançando esse propósito. Para a escola regular de fato, só 

cabia atender alunos que alcançassem seus objetivos conteudistas, segregando, via de regra, os 

alunos que apresentassem deficiências ou mesmo alunos com qualquer problema outro de 

aprendizagem. Desse modo, o fracasso escolar era muitas vezes justificado por disfunções 

intrínsecas e problemas de cunho social e as soluções costumavam ter caráter terapêutico e 

segregador.  

A proposta de suporte no ensino dos alunos com deficiência foi sendo colocada de lado, 

cabendo, então, aos professores da educação especial, total responsabilidade pelos seus processos 

de aprendizagem. A falta de diálogo entre os professores da classe comum onde o aluno deveria 

estar integrado e da sala de recursos pode ser considerada uma das principais causas da dificuldade 

na implementação satisfatória do modelo de integração. 

                                                            
8 Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, criada em 09/12/1975. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec_def.pdf; último acesso em 25/4/11. 
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Nos últimos anos do século XX, cresce a pressão internacional pelos direitos das pessoas 

com deficiência, que se soma aos já citados movimentos identitários e lutas pela universalização do 

direito à educação, o que se traduz na promulgação de documentos e convenções internacionais, 

como a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, aprovada em 1990, na Tailândia, durante a 

Conferência Mundial de Educação para Todos, e a conhecida Declaração de Salamanca – 

Princípios, Política e Prática em Educação Especial, que explicita o reconhecimento da necessidade 

de adequar os sistemas de ensino para tornar possível a educação de pessoas com necessidades 

educacionais especiais em turmas regulares e abre caminho para se considerar a deficiência como 

uma das diferenças com as quais a escola deve lidar.9 

Há interpretações diversas para o sentido dessas declarações. Alguns autores defendem que 

a educação especial opera com paradigma inconciliável com a perspectiva da educação inclusiva. 

Colocam-se favoráveis à extinção das escolas especiais e advogam que absolutamente todas as 

deficiências podem e devem ser escolarizadas nas salas de aula do ensino regular. 

As escolas e as instituições especializadas ainda resistem muito às mudanças 
provocadas pela inclusão, alegando motivos que expõem a fixidez organizacional 
dos serviços dispensados a seus alunos e assistidos. 

Desconhecimento, interesses corporativistas envolvendo pais, professores e 
especialistas, que insistem em defender a educação de alunos com deficiência sem 
ambientes segregados, desconsiderando as novas possibilidades de se atender às 
necessidades desses educandos a partir de alternativas educacionais includentes 
(Mantoan, 2006, p. 2, destacada entre outros exemplos possíveis). 

Em posição contrastante e mais próxima da pesquisa aqui referida, outros teóricos desse 

campo afirmam que o paradigma de educação inclusiva atualmente representa o: 

desenvolvimento de um processo de transformação das concepções teóricas e das 
práticas da Educação Especial, que vêm historicamente acompanhando os 
movimentos sociais e políticos em prol dos direitos das pessoas com deficiências e 
das minorias excluídas, em geral (Glat, Fontes & Pletsch, 2006, p. 21-22). 

Não se trataria de substituição da educação especial pela educação inclusiva, mas, sim, um 

caminho de atualização da primeira. Ademais, a própria Declaração de Salamanca apela aos 

governos que adotem “como matéria de lei ou como política o princípio da educação inclusiva, 

admitindo todas as crianças nas escolas regulares, a não ser que haja razões que obriguem a 

proceder de outro modo” – ou seja, mesmo no documento que costuma ser citado como referência 

da proposta de educação inclusiva, pondera-se quanto à conveniência da decisão apriorística em 

relação à inclusão de todos em escolas regulares. Observe-se que não se trata de rever o direito de 

                                                            
9 As informações apresentadas nesse parágrafo provêm do documento Guidelines for inclusion: ensuring access to 
education for all, Unesco, 2005; disponível em www.unesco.org; último acesso em 10/4/2010. 
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todos à educação: o que se postula é que, diante da multiplicidade de formas com que a diferença 

deficiente pode desafiar a educação escolar, qualquer orientação universalista pode comprometer o 

propósito primeiro da inclusão, que é prover a todos a oportunidade de acesso à educação de 

qualidade. Nesse sentido, ignorar a produção de conhecimentos e de técnicas de ensino e adaptação 

às inúmeras possibilidades de configuração das deficiências desenvolvidas pela educação especial 

significa dificultar, quiçá inviabilizar, a efetiva inclusão educacional de alunos com determinadas 

deficiências. 

NA ESCOLA  

As análises iniciais dos documentos curriculares que, desde 2009, quando Cláudia Costin 

assumiu a gestão da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, têm buscado orientar as 

escolas dessa rede, bem como dos registros de observação e de entrevistas informais com 

professores, gestores e alunos da escola priorizada10 na investigação empírica da pesquisa que 

motivou este artigo, apontam mudanças significativas na política educacional promovida por essa 

Secretaria. Embora se mantenha como currículo oficial o documento Multieducação,11 onde a 

diferença é reconhecida e valorizada, ainda que com ênfase na sua dimensão individual e 

psicológica (Macedo, 2005), as muitas e variadas orientações curriculares editadas pela nova gestão 

da SME-RJ definem prioridades para as escolas dessa rede que contradizem e mesmo inviabilizam 

o reconhecimento e a valorização da diferença que são postulados na Multieducação. Para 

caracterizar tais orientações, passamos agora a enumerar algumas, com o propósito de expor a nova 

perspectiva político-educacional da SME-RJ.  

Atualmente, aplicam-se, ao final de cada bimestre, provas padronizadas para todas as 

escolas da Rede, além de ter se instituído a Prova Rio, aplicada pelo Centro de Seleção e Promoção 

de Eventos – CESPE/UnB – e que consiste em avaliação externa nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática. São estabelecidas e cobradas metas para as escolas com base nos 

resultados dessas avaliações, bem como da Prova Brasil e dos levantamentos dos índices de evasão, 

reprovação e defasagem idade-série. No dia a dia da escola observada, multiplicam-se os concursos 

sob orientação da Secretaria, bem como se têm notícias das premiações das escolas com melhor 

atuação nas avaliações externas e na realização das metas estipuladas. Quanto ao problema dos 

conhecidos e elevados índices de defasagem idade-série nas séries avançadas dessa Rede (6º ao 9º 

                                                            
10 Trata-se de escola da zona norte da cidade, que atende do terceiro ao nono ano, que não se destaca das demais da rede 
por nenhuma característica extraordinária. Buscou-se, com essa escolha, não uma escola exemplar, antes um “caso 
particular do possível” (Bachelard apud Bourdieu, 1989, p. 32).  
11 Proposta curricular da gestão anterior da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, instituída em 1996. 
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ano), a solução encontrada foi a segregação de tais alunos no chamado Projeto Autonomia Carioca, 

parceria estabelecida entre a SME e a Fundação Roberto Marinho, em que alunos com defasagem 

idade-série a partir de dois anos são matriculados e concluem o ensino fundamental em apenas um 

ano de estudos, a partir de teleaulas produzidas pela Fundação na década de 1980, supervisionadas 

por um único professor de qualquer especialização que tenha sido treinado em curso específico da 

Fundação para esse fim. Nas observações e entrevistas informais realizadas, grande parte dos 

alunos12 tem manifestado frustação quanto ao afastamento das suas turmas de origem e preocupação 

com a continuidade dos seus estudos, dado que temem não estar tendo acesso ao mesmo conteúdo 

que alunos que não apresentam situação de defasagem idade-série. Esses alunos não são incluídos 

na Prova Brasil. Para a sua promoção para o ensino médio, deles se cobra presença e participação 

nas aulas, porém não os conteúdos instrucionais trabalhados nas teleaulas.  

Os alunos com deficiência não estão incluídos nessas orientações. Na página da SME-RJ,13 

disponibiliza-se o enlace “Educação Especial”, em que se anuncia que,  “responsável pela educação 

especial nas escolas da Prefeitura do Rio, o Instituto Helena Antipoff atua na perspectiva da 

educação inclusiva, acompanhando as diretrizes e metas propostas pela Política Nacional de 

Educação Especial”, e são propostos encaminhamentos diversos para o ensino e a avaliação dos 

estudantes com deficiência. Entretanto, a própria designação desse instituto como “responsável pela 

Educação Especial”, além das orientações divulgadas, que se destinam apenas aos deficientes, nega 

a atuação da Secretaria “na perspectiva da educação inclusiva”, que, conforme argumentado, é, por 

definição e trajetória histórica, dirigida a todos os alunos em situação de diferença que implique 

potencialmente desigualdades educacionais.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As teorizações de Stephen Ball – que incluem sua publicação em co-autoria com Richard 

Bowe (1992) – vêm fundamentando um número crescente de trabalhos no campo do currículo,14 o 

que pode ser interpretado como sinal de importante ruptura nos estudos desse campo, que parece 

superar a tendência a privilegiar a discussão das esferas estatais e macropolíticas da invenção 

curricular (Macedo, 2006). Nessa perspectiva, a relação entre tais esferas e os espaços de prática 

pedagógica é marcadamente hierárquica, secundarizando-se os processos de recriação de sentidos a 

                                                            
12 Desde o início do ano letivo de 2011, as aulas de uma das turmas desse projeto vêm sendo observadas diariamente 
pela equipe da pesquisa. 

13 www.rio.rj.gov.br/web/sme. 

14 Cf. Anais da 31ª Reunião Anual da Anped (Caxambu, 2008; CD-ROM); Anais do XIV Endipe (Porto Alegre, 2008; 
CD-ROM). 
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que os textos curriculares oficiais são submetidos no cotidiano escolar ou reduzindo-os à tradicional 

dicotomização entre teoria e prática. Mais do que nomear e caracterizar os diferentes contextos de 

produção das políticas curriculares, Ball os concebe enquanto participantes de um ciclo contínuo, 

em que se articulam e se afetam de modo circular e permanente. Rompe desse modo com a 

atribuição apriorística de privilégio hierárquico a qualquer um desses contextos – contexto da 

influência, contexto da produção e contexto da prática.  

O contexto da influência configura a arena em que diferentes forças sociais disputam a 

influência nas políticas curriculares. É o espaço de ação de organismos internacionais, comunidades 

epistêmicas, associações corporativistas e afins, que buscam atuar sobre a formação da opinião 

pública, dos partidos políticos e das instâncias de decisão e implementação de políticas públicas. Já 

no contexto de produção, o texto curricular oficial é concebido, resultante não linear das lutas por 

prevalência que tiveram lugar na constituição do contexto de influência. A articulação entre esses 

dois contextos implica o caráter híbrido e mesmo ambíguo que se verifica nos documentos 

curriculares oficiais, posto que múltiplos e impuros são os sujeitos e as arenas de disputa pela sua 

determinação. Por outro lado, ancorado em teorizações foucaultianas, Ball (1994) propõe um 

enfoque discursivo desse texto, o que oportuniza o entendimento do currículo oficial como gerador 

– embora não controlador – de efeitos políticos e epistêmicos, como a definição de regimes de 

verdade e privilégio para algumas vozes, sentidos e argumentos. Ações objetivas dessas instâncias – 

como os exames em larga escala das redes públicas de ensino, que geram rankings de escolas e 

definem prêmios e diferenciações orçamentárias, além de outras recompensas menos explícitas, 

como o status de escola de prestígio – podem fortalecer alguns desses efeitos discursivos, porém 

não garanti-los. 

Entretanto, apesar de concordarmos com tais críticas às abordagens estadocêntricas, 

entendemos que essas proposições não negam a possibilidade de se verificar, em contingências 

específicas, a força que políticas oficiais podem assumir no dia a dia das escolas. No caso em 

discussão, as análises dos dados gerados pela pesquisa sugerem que as possibilidades de 

reinterpretação das orientações curriculares oficiais têm sido restritas, embora por certo não 

inexistentes.  

O viés performativo (Ball, 2004) das políticas educacionais focadas é perceptível no 

cotidiano observado, para o quê arriscamos15 a seguinte hipótese de interpretação: a perspectiva da 

performatividade – que o autor caracteriza pela promoção da competitividade, individualização e da 

responsabilização (accountability) do trabalho e do trabalhador pela produção realizada – encontra 

                                                            
15 O risco se explica pela não conclusão da pesquisa. 
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repercussão entre professores e gestores, na medida em que se fundamenta em valor que logrou 

relativa hegemonia nas configurações sociais da contemporaneidade: o mérito. Entender como 

diferença e não como desigualdade as especificidades dos processos de ensino-aprendizagem 

daqueles que fogem dos padrões do que costuma se considerar a normalidade estudantil constitui 

movimento radicalmente contrário a tal valor, que pode admitir a filantropia, porém jamais a não 

hierarquização das diferenças. Nesse contexto, a educação especial não tem como assumir a 

perspectiva da inclusão – a deficiência retorna ao lugar da falta, e a diferença, ao da desigualdade. 
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