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As formas pelas quais as escolas recebem as exigências da política educacional advinda dos órgãos gestores centrais são distintas. Cada escola possui uma maneira muito particular de lidar com o conjunto de normativas e, principalmente, cada uma incorpora ou não essas exigências, também de maneiras muito diversas. Portanto, o significado do termo cultura tem se mostrado importante diante da necessidade de entendimento dos processos escolares atuais.
Nessa perspectiva, Williams entende a cultura como um sistema de significações, muito embora afirme que um sistema de significações, per se, não explica a organização social, mesmo porque há muitos outros sistemas para além dele: “... é sempre necessário ser capaz de distinguir sistemas econômicos, sistemas políticos e sistemas geracionais (de parentesco e de família), e ser capaz de discuti-los em seus próprios termos” (WILLIAMS, 1992, p. 206).
Assim, é no processo de inter-relacionar a cultura e os sistemas sociais que esse autor analisa as interfaces entre a cultura e a ideologia, esta entendida como uma 
visão de mundo ou perspectiva geral característica de uma classe ou grupo social, a qual inclui crenças formais e conscientes, mas também atitudes, hábitos e sentimentos menos conscientes e menos articulados ou, até mesmo, pressupostos, posturas e compromissos inconscientes (WILLIAMS, 1992, p. 25).

Como se pode observar, aqui há uma especial afirmação subliminar, qual seja, nem toda produção cultural é uma produção ideológica, ou pelo menos, não deve ser vista assim, mesmo que a generalização dos conceitos de ideologia e de cultura permita essa aproximação: “Dizer que toda prática cultural é necessidade ‘ideológica’ não quer dizer nada mais (...) senão que toda prática é significativa” (WILLIAMS, 1992, p. 28).
Essa idéia aponta para o entendimento da cultura como um sistema de significações realizado, voltado a abrir “espaço para o estudo de instituições, práticas e obras manifestamente significativas”, mas não apenas isso, como também para “por meio dessa ênfase, estimular o estudo das relações entre essas e outras instituições, práticas e obras” (WILLIAMS, 1992, p. 207-208).
A compreensão da cultura enquanto práxis, o significado de cultura como conjunto de práticas que conferem determinados significados a indivíduos e grupos e, por que não dizer, à escola, insere-se no propósito de oferecer uma possibilidade de análise do currículo escolar como prática cultural.
Neste texto apresentamos algumas idéias organizadas com vistas à proposição e desenvolvimento de pesquisa. Vale destacar que o pano de fundo dessas idéias é a hipótese da gestão controlada das diferenças Diferença neste projeto é entendida numa perspectiva cultural e biológica (incluindo-se aqui, os alunos com necessidades educacionais especiais). no/pelo currículo. Assim sendo, analisamos a relação escola e cultura escolar como determinantes para essa hipótese. Se, de um lado, é o currículo tido como capaz de expressar e articular as diferenças, de outro, é também preciso compreender como as relações nas quais as diferenças são construídas operam como parte de um conjunto de práticas sociais, políticas e culturais (GIROUX, 1993, p. 53).
Assim, esse texto divide-se em duas partes relativamente autônomas. Num primeiro momento procura-se dar conta dos conceitos de escola e cultura escolar, com a perspectiva de discernir os desafios com que eles se defrontam. Na segunda parte estão elaboradas tentativas de interpretação da gestão controlada das “diferenças” no/pelo currículo, tendo a cultura escolar como lócus privilegiado dessa análise. 
A escola e a cultura escolar: pressupostos curriculares
O currículo é considerado um artefato cultural, o que implica que seja colocado na moldura mais ampla de suas determinações sociais, da sua história, da sua produção contextual, e nesse tópico, emerge da relação escola e cultura escolar.
A escola é historicamente uma instituição da sociedade, com um papel razoavelmente claro: “o que define a escola (...) é precisamente o fato de ser um ambiente formativo de identidades” (SILVA, J. M., 1996, p. 47). Dessa forma, constitui um sistema social de ações humanas em que
os diferentes atores sociais, a partir de sua percepção global da situação, da interpretação que fazem do seu papel, dos seus objetivos e meios de ação, definem estratégias racionais (uma racionalidade sempre limitada e sempre do ponto de vista do ator) num jogo de poder em que cada um procura alargar as zonas de incertezas que pode controlar (RUI CANÁRIO, 1992, p.65).

Tendo em vista esta definição, a escola tem uma função social básica, que vai além da prestação de serviços educativos. Logo, não pode ser entendida como uma organização social, pois essa figura burocrática está calcada na necessidade de gerir seu espaço e tempo particulares o que, obviamente, contradiz as premissas que definem a função social da escola, bem como o seu entendimento como um mundo social possuidor de uma cultura própria.
O modo como a escola tem se organizado parece reforçar os mecanismos geradores de adaptação e da dominação. São esses mecanismos que certamente informam os processos pedagógicos, organizativos, de gestão e de tomada de decisões no interior da escola, que vão além da legislação ou das recomendações feitas pela(s) entidade(s) mantenedora(s) da escola e/ou pelo poder público.
No entanto, essas decisões esquecem que a escola está na base do conceito de sociedade moderna atualmente aceito pela humanidade, ou mais, a escola é elemento fundante para o espírito de modernidade, “um dos principais motores de triunfo da modernidade” (PINEAU, 1999, p. 39).
Assim, a escola, principal instituição da sociedade desde o século XIX, responsável pela educação formal de meninos e meninas, de jovens e adultos, difere grandemente das organizações sociais. O que se está buscando apontar é que
(...) a escola constitui um ambiente social peculiar, caracterizado pelas formas de tensão e acomodação entre administradores e professores - representando os padrões cristalizados da sociedade - e os imaturos [os alunos], que deverão equacionar, na sua conduta, as exigências desta com as da sua própria sociabilidade (...).
[E que] (...) a vida interna da escola (...) reelabora, segundo a sua dinâmica interna, as normas, valores, práticas comunitárias, dando-lhes uma coloração nova, mas nem por isso alheia ao encadeamento geral da sociedade (CANDIDO, 1964, p. 111 e 128).

Por outro lado, a cultura perpassa todas as ações do cotidiano escolar, seja na influência sobre os seus ritos ou sobre a sua linguagem, seja na determinação das suas formas de organização e gestão, seja na constituição dos sistemas curriculares. Viñao-Frago lembra que a cultura escolar tem sido entendida como uma das “caixas pretas” da historiografia educacional e, no conceito de cultura escolar, vê os 
modos de pensar e atuar que proporcionam a seus componentes estratégias e pautas para desenvolver-se tanto nas aulas como fora delas – no resto do recinto escolar e no mundo acadêmico – e integrar-se na vida cotidiana das mesmas  (2000a, p. 100). 

A função da cultura escolar não seria apenas promover uma incorporação de valores outros que não os objetivos escolares, ou mesmo de servir de ferramenta para a inculcação de valores. Esse autor concebe a cultura escolar como aquele conjunto de práticas, normas, idéias e procedimentos que se expressam em modos de fazer e pensar o cotidiano da escola. E
esses modos de fazer e de pensar – mentalidades, atitudes, rituais, mitos, discursos, ações – amplamente compartilhados, assumidos, não postos em questão e interiorizados, servem a uns e a outros para desempenhar suas tarefas diárias, entender o mundo acadêmico-educativo e fazer frente tanto às mudanças ou reformas como às exigências de outros membros da instituição, de outros grupos e, em especial, dos reformadores, gestores e inspetores (VIÑAO-FRAGO, 2000a, p. 100).

Os indivíduos e suas práticas são basilares para o entendimento da cultura escolar, particularmente no que se refere à sua formação, seleção e ao desenvolvimento da sua carreira acadêmica, assim como os discursos e as formas de comunicação e de linguagens, presentes no cotidiano escolar, constituem um aspecto fundamental de sua cultura.
Assim, o estabelecimento de ensino tem sua cultura definida de acordo com o sistema educacional a que pertence, isto é, também tem uma cultura institucionalizada a qual se expressa como aquele conjunto de 
idéias, pautas e práticas relativamente consolidadas, como modo de hábitos. Os aspectos organizativos e institucionais contribuem (...) a conformar uns ou outros modos de pensar e atuar e, por sua vez, estes modos conformam as instituições num outro sentido (VIÑAO-FRAGO, 1998, p. 169).

Observamos, então, a escola como uma instituição ímpar, que se estrutura sobre processos, normas, valores, significados, rituais, formas de pensamento que constituem sua própria cultura, que não é monolítica, nem estática, nem repetível. São esses elementos estruturais, responsáveis pela instituição daquilo que Forquin (1993) chama de “mundo social” da escola, ou seja, o conjunto de
características de vida próprias, seus ritmos e ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus modos próprios de regulação e de transgressão, seu regime próprio de produção e de gestão de símbolos (1993, p. 167).

É este conjunto de características do cotidiano escolar, que o autor denomina de “Cultura da Escola”. Para ele cultura é descrita enquanto um
mundo humanamente construído, mundo das instituições e dos signos no qual, desde a origem, se banha o indivíduo humano, tão somente por ser humano, e que constitui como que sua segunda matriz (FORQUIN, 1993, p. 168).

Contraposta à “Cultura da Escola”, Forquin apresenta a “Cultura Escolar” como sendo aquele conjunto de saberes, que, uma vez organizado, didatizado, compõe a base de conhecimentos sobre a qual trabalham professores e alunos. E nesta está pressuposta uma seleção prévia de elementos da cultura humana, científica ou popular, erudita ou de massas.
Diferentemente de Forquin, que faz sua análise em uma perspectiva sociológica, Julia entende a cultura escolar como uma mescla de normas e práticas, aquelas “que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar” e estas como um conjunto “que permite a transmissão desses conhecimentos e a incorporação de comportamentos” (2001, p. 2), dentro de uma abordagem histórica.
A cultura escolar, para ele, evidencia que a escola não é somente um lugar de transmissão de conhecimentos, mas é, ao mesmo tempo e talvez principalmente, um lugar de “inculcação de comportamentos e de habitus” (JULIA, 2001, p. 14). A necessidade de conformação dos objetivos educacionais aos limites apresentados pela sociedade, em cada período da história, também tem impacto decisivo no estabelecimento da cultura escolar, pois ela é uma “cultura conforme, e seria necessário traçar, a cada período, os limites que traçam a fronteira do possível e do impossível” (JULIA, 2001, p. 25).
Parece haver consenso, entre esses autores, na perspectiva de que a escola é uma instituição da sociedade, que possui suas próprias formas de ação e razão construídas no decorrer da sua história, tomando por base os confrontos e conflitos oriundos do choque entre as determinações culturais, externas e internas a ela, que se refletem na organização e gestão, nas suas práticas mais elementares e cotidianas, nas salas de aula e nos pátios e corredores, em todo e qualquer tempo, segmentado, fracionado ou não.
Tal constatação oferece suporte para a análise do currículo como instrumento de controle/eliminação das diferenças, mesmo quando atesta tratá-las. Para essas análises admite-se na identificação da cultura escolar a possibilidade de esclarecer os contratos e decisões na/da escola, como atitude legitimadora da reprodução das desigualdades sociais, econômicas e escolares por meio do currículo.

Currículo: gestão controlada das “diferenças”
Ao considerar que as escolas não são agências extra-societárias (BROOKOVER, 1971, PARSONS, 1959), mas encontram-se inseridas no sistema social, pode-se esperar que proporcionem experiências educacionais capazes de resolver os problemas sociais da época tornando o mundo um lugar melhor para se viver. Cada etapa do avanço tecnológico inaugura uma série de mudanças que interagem com outras precedentes do sistema tecnológico total. Assim, o sistema educacional, estimulando a mudança tecnológica, exerce uma influência sobre a estrutura e a cultura da sociedade que o mantém.
Nessa perspectiva, se concepção de currículo corresponde às experiências pedagógicas pelas quais a escola e seus indivíduos constroem e reconstroem conhecimentos, se cabe a escola por meio dos administradores, professores e alunos participação ativa no processo de planejamento e desenvolvimento de tais experiências, é impossível a ocorrência de desenvolvimento curricular se desconsiderar a cultura escolar.
Viñao-Frago fortalece essa compreensão ao observar o “relativo fracasso das reformas educacionais e o messianismo dos sucessivos reformadores que ignoram o peso das tradições e práticas escolares – ou seja, as lições da história sobre as continuidades e as mudanças no âmbito da educação” (2000a, p. 100), logo não se pode pensar em currículo sem pensar nas reformas e sua construção. 
Segundo Gimeno-Sacristán (1998), o currículo como seleção de cultura serve a uma sociedade ou a uma visão de como esta há de ser, a seleção considerada apropriada depende das forças dominantes de cada momento e dos valores que historicamente se foram perfilando (p.178).
Tal seleção, nas últimas reformas curriculares (Espanha, Brasil, Portugal, etc.) uma vez mais, parece estar sendo ditada pelo mercado (financeiro, de consumo e de trabalho), o qual busca vincular de forma imediata, as mudanças na economia à necessidade de adequação das práticas escolares.
A sociedade projeta e fornece para todos os seus microsistemas (e a escola é um deles) toda sua identidade, organização, perspectivas de sucesso e estratégias, que se veiculam por concepções de rentabilidade produtiva subordinadas a um controle burocrático e técnico. Segundo Bourdieu (1988a), a destruição das bases econômicas e sociais das aquisições culturais da humanidade, que se verifica nas sociedades neoliberais contemporâneas, tem, crescentemente, subordinado a esfera cultural aos interesses econômicos, empresariais, burocráticos ou estatais dominantes, tornando-a cada vez mais dependente desses mesmos interesses. 
A centralidade no acatamento das diferenças culturais para a estruturação do currículo, na atualidade, evidencia seu valor estratégico em se tratando de reformas e conformação dos indivíduos e da própria sociedade. O currículo é visto como o território de ocorrência das disputas culturais, onde se estabelecem as lutas entre diferentes significados do indivíduo, do mundo, da sociedade, no processo de formação de identidades. Em última instância, pode-se dizer que esse processo está associado aos fenômenos instituídos pela “globalização” e demais mudanças a ela associadas, o que nos levaria, então, a indagar quais culturas escolares os currículos estão produzindo e/ou ajudando a produzir.
Ainscow (1998) ressalta que, no mundo desenvolvido, existe o número necessário de lugares nas escolas, e que o problema consiste em se encontrarem meios de organizar as escolas e as salas de aula, de modo a que todas as crianças e jovens tenham sucesso na aprendizagem; diferentemente, nos países em desenvolvimento, há um longo caminho a ser percorrido no que diz respeito a milhões de crianças, incluindo as que apresentam deficiências, a quem o direito à escola ainda é negado.
De fato, quando hoje em dia a muito apregoada diferenciação entra em jogo no currículo parece ser, sobretudo, no sentido de diversificar saídas para a estrutura ocupacional. Em outras palavras, o ensino para o aluno-padrão do sistema não se altera. O que muda é o canal, a via pela qual cada aluno é dimensionado para o chamado processo de escolarização. 
Na atual situação de organização curricular, em princípio e em termos formais, parece estar garantida a permeabilidade entre os conteúdos, as disciplinas, os conhecimentos, orientados para o prosseguimento de estudos, sem interferências de qualquer ordem, e para o mundo do trabalho. A oposição entre a cultura administrativa (fomentadora do currículo textual) e a cultura docente (os professores), partes integrantes da cultura escolar, revela uma descontinuidade cultural que tem permitido ao currículo, face às próprias demandas da especificidade da escola, organizar-se como prática, reduzido à prescrição. 
Dessa forma, a relação do indivíduo com a aprendizagem se dá pela adesão imediata, não refletida, fazendo com que ele se volte mais rapidamente para os seus interesses de autoconservação, desconectados da coletividade. Esse indivíduo não se configura somente no aluno, pelo contrário, os professores no espaço da escola também são indivíduos em processo de aprendizagem determinados pela configuração de significados e comportamentos que elaboram de forma particular, induzidos por um contexto mais ou menos estimulado por esquemas de pensamento e ação fragmentários, carregados de mitos e preconceitos, sob o qual se assentam suas interpretações acerca da realidade.
De acordo com esse pressuposto, decodificar as condições de escolarização do currículo significaria decodificar o tipo de cultura que se pode transmitir e se transmite na escola, interligadas aos comportamentos pedagógicos, organizacionais e institucionais que se formam, sobrevivem e se reproduzem dentro desse espaço.
A maneira pela qual se percebe possível essa decodificação se dá na utilização da noção de habitus desse grupo social particular, as pessoas da escola, formulada por Bourdieu. Por habitus de um grupo, se entende a predisposição de seus membros para selecionar respostas em um repertório cultural particular, de acordo com as demandas de uma situação específica ou de um determinado campo. No caso das demandas escolares essas respostas configuram um marco de referência no qual o mais importante, talvez, seja o confronto com os ideais da igualdade de oportunidades de acesso – já sem falar da igualdade de oportunidades de sucesso. 
A escola portadora de uma determinada cultura escolar encontra-se, assim, circunscrita a uma força plasmada entre um passado concreto, estrutura hierarquizada das oportunidades individuais educacionais, e um futuro perspectivado, uma escola com indivíduos diferentes. Entre um passado concreto, provado e/ou reprovado, e um futuro perspectivado, a escola realiza uma combinação particular onde a diferença passa a ser sinônimo de transgressão das práticas de organização dos modos de participação dos alunos na formulação, estabelecimento e controle das formas e normas de convivência e interação, bem como, do modo e do sentido de organização das tarefas acadêmicas, assim como do grau de participação dos alunos na configuração das formas de trabalho. 
Nesse cenário, as reações e resistências de professores, como indivíduos ou como grupo, vão se traduzir numa estrutura, forma e propósitos homogêneos, o que dificilmente pode provocar o desenvolvimento de idéias, atitudes e pautas de comportamento diferenciadas para satisfazer às exigências das diferenças.
É possível, então, da diferença se partir para o controle, a uniformização, a homogeneidade e, conseqüentemente, a eliminação e a verdade é que, debaixo do discurso de acatamento das diferenças, por vezes parece estar se ignorando áreas da arena escolar e social, as quais se tornam cada vez mais centralizadas, mais controladas, menos negociadas, como é o caso do currículo. 
Vale destacar ainda que, as palavras-chave da política curricular, na atualidade, são: consenso, competitividade, eqüidade, produtividade, cidadania, flexibilidade, desempenho, integração, descentralização. Dessa forma, a relação da educação com o conhecimento está voltada para o novo mundo do trabalho, constituindo-se um receituário de adaptação à sociedade, sem crítica. 
Essas palavras-chave são determinantes para a proposição curricular, ao mesmo tempo que contrárias aos valores humanísticos que configuram a idéia da diferença. Assim sendo, os alunos entendidos como capital humano num mundo cada vez mais competitivo, perspectivados como futuros trabalhadores (APPLE, 1988), precisam adquirir destrezas, requisitos e disposições para competirem com eficácia e eficiência. 
Subjacente a essa idéia está também — diante da possibilidade de tradução da idéia de gestão controlada das diferenças — um receio pelo diferente.  Assim,
os desconfortos da existência individual se acirram diante da perspectiva de descontextuar-se da igualdade que, em última instância, se contrapõe àqueles que são considerados diferentes. Assim, o princípio da igualdade não é só causa, é também efeito da frieza e da apatia humanas (SILVA, 2004, p.5).

Conclui-se, desse modo, que o controle das diferenças pelo/no currículo parecem depender mais da combinação de um conjunto de dinâmicas grupais e consensuais, nomeadamente da cultura escolar, do que de estratégias isoladas ou prescritas. A diferença é uma das características da nossa sociedade, que se espelha nas distintas capacidades, interesses, motivações, pensamentos, crenças, quer dos indivíduos quer dos grupos, portanto, valorizar as diferenças na escola deveria querer dizer aumentar o valor dos recursos culturais (de todos os grupos sociais, mas especialmente dos subalternizados), sem subestimar a importância daquilo que nos liga uns aos outros. 
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