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Se por um lado temos a tendência a reificar os comportamentos das crianças em traços de caráter ou de personalidade, a sociologia deve lembrar, por outro, que esses traços não aparecem em um vazio de relações sociais: são, sim, o produto de uma socialização passada, e também da forma das relações sociais através das quais estes traços se atualizam, são mobilizados. Como explica François Roustang: diríamos, por exemplo, que alguém é dependente, hostil, louco, meticuloso, ansioso, exibicionista etc. No entanto, como observa Bateson, esses adjetivos, que deveriam descrever seu caráter, não são aplicáveis de forma alguma ao indivíduo, mas as transações entre ele e seu meio, material e humano. Ninguém é esperto, ou dependente ou fatalista no vazio. Cada traço que atribuímos ao indivíduo não é seu, mas corresponde mais ao que acontece entre ele e alguma outra coisa (ou alguma outra pessoa).(LAHIRE)

O trabalho da escola, diante das diferenças apresentadas pelos alunos no processo ensino aprendizagem, tem sido um objeto de estudo sociológico, simultaneamente, controvertido e fecundo.
O estudo que aqui apresentamos, busca contribuir para tal debate, engrossando os resultados de pesquisa que tem se dedicado a compreender o trabalho da escola básica, pública e gratuita. 
Trata-se de uma reflexão desencadeada a partir dos resultados obtidos durante o processo de pesquisa desenvolvido no âmbito do doutoramento. Tal pesquisa partiu das interrogações constituídas ao longo da trajetória profissional da pesquisadora que apontava a dificuldade, como docente, e dos professores de maneira geral, em entenderem o processo de aprendizagem dos alunos, em suas particularidades. Freqüentemente, diante de alunos que não aprendiam determinados conteúdos, as explicações recaiam sobre problemas familiares, condições de vida ou deficiências exclusivas dos próprios alunos. O problema, por esta ótica, dificilmente estava no ensino, mas sim na aprendizagem. E é sobre o processo de aprendizagem que os olhares se voltavam quando se tinha de trabalhar com o aluno marcadamente diferente. 
Assim, ao entrar na escola buscando recuperar, orientar e compreender as histórias de alunos que não tinham êxito na aprendizagem dos conteúdos escolares (tais alunos eram pessoas marcadamente diferentes em função de suas deficiências, definidas antes de sua entrada na escola, ou construídas nesse espaço), começamos a compreender que esses alunos traziam para a prática pedagógica a necessidade de explicações sobre seu processo “diferente” de aprender.
A partir dessas experiências, pudemos perceber que assim como é importante entender como eles aprendem, só se consegue entender tal processo na relação de ensino: ou seja, é fundamental saber o que, porque e como se ensina na escola, tendo em vista a aprendizagem das crianças.
A pesquisa desenvolvida teve como foco de investigação as práticas curriculares da escola diante das diferenças apresentadas pelos alunos no processo de ensino e de aprendizagem. Buscando privilegiar, portanto, uma análise pedagógica dos dados levantados, procurou-se adensar os resultados de pesquisa que têm possibilitado construir uma perspectiva pedagógica de análise do fazer escolar, sem desprezar ou abandonar as análises subsidiárias dos campos afins. Esse esforço reflete uma tentativa de constituir-se com esse trabalho um estudo curricular sobre a escola. Nesse caso, uma mudança de foco e de abordagem na forma de compreender os problemas de aprendizagem e as questões relativas à Educação Especial, já que não foi sobre essas questões que nos debruçamos. Entendíamos que realizar um estudo sobre as diferenças que emergiam no processo de ensino e aprendizagem na sala de aula, a luz de uma abordagem sociológica e curricular, poderia trazer inúmeras contribuições para o campo da Educação Especial. Centrando-se sobre o processo de escolarização dos sujeitos ditos como diferentes, nossa preocupação foi de explicitar porque, no cotidiano da sala de aula, algumas diferenças eram mais relevantes que outras, daí o foco nas práticas curriculares.
Considerando este foco direcionador e os objetivos dele decorrente, nossa hipótese de trabalho centrou-se na compreensão de que só é possível entender o currículo da escola nas e pelas suas práticas. Nesse sentido, as diferenças que emergem no processo de ensino e aprendizagem e a forma de atendê-las também só podem ser compreendidas nas e pelas práticas que as instituem. Outra hipótese constituída é a compreensão de que sendo as práticas curriculares sedimentadas no cotidiano escolar e guiadas por princípios homogeneizadores e uniformizadores, as alternativas para atender as diferenças, continuaram legitimando práticas excludentes, por mais que se proclamem inclusivas. 
Com uma perspectiva teórica centrada na Sociologia da Educação e do Currículo foi escolhido como abordagem metodológica os estudos da Sociologia da Cultura, principalmente as contribuições de Raymond Williams. 
O processo de coleta de dados foi desenvolvido em uma escola da rede estadual de Santa Catarina. O foco do estudo centrou-se nas Séries Iniciais, sendo utilizada a observação como instrumento principal da coleta de dados. Além disso, foram realizadas pesquisas documentais nas propostas curriculares e normativos que orientavam as práticas curriculares da rede em questão. 
Portanto, o presente artigo, pretende expor as análises realizadas a partir dessa pesquisa, principalmente no que concernem ao papel das práticas curriculares de sala de aula na constituição das diferenças apresentadas pelos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Abordaremos, sucintamente, os conceitos de prática curricular e diferença orientadores da pesquisa para apresentar as práticas curriculares encontradas em sala de aula e apontar as diferenças que emergiam como relevantes nesse processo. Por fim, são tecidas algumas considerações objetivando refletir sobre as relações entre as práticas curriculares estudadas e as diferenças destacadas nesse processo.
1. Práticas curriculares e diferença: a constituição teórica do objeto de estudo
As práticas curriculares, que aqui são tomadas como objeto de estudo são entendidas como o conjunto de ações levadas a cabo para a constituição do que chamamos de currículo.
Como afirma Charlot (2000, p.56), “o conceito de prática remete a uma ação finalizada e contextualizada, constantemente confrontada com minivariações”. Lahire (2002, p.142), nos lembra que,
dos múltiplos usos que se fazem dele nas ciências sociais, o termo prática não está desprovido de ambigüidade. Ora ele se opõe ao que dependeria do discurso (as práticas e os discursos), ora se distingue de tudo o que é teórico (a prática e a teoria), às vezes, ainda, designa de maneira genérica as atividades sociais mais diversas (as práticas culturais, as práticas esportivas, as práticas econômicas...). 

Gimeno Sacristán (1999) ao analisar o conceito de prática educativa reitera, assim como Lahire, o caráter multiforme do conceito, além de apontar o quanto a compreensão que temos do conceito está articulada às circunstâncias históricas na qual ele foi forjado. Portanto, existe um vício redutor de ligar o conceito de prática única e exclusivamente às ações visíveis. O autor separa o conceito de ação do de prática, dando uma operacionalidade muito rica ao conceito. Entre as principais características que compõem o conceito de prática, está a idéia de prática como “um traço cultural compartilhado”(1999, p.91).
A prática educativa é algo mais do que a expressão do oficio dos professores, é algo que não lhes pertence por inteiro, mas um traço cultural compartilhado, assim como o médico não possui o domínio de todas as ações para favorecer a saúde, mas as compartilha com outros agentes, algumas vezes em relação de complementaridade e de colaboração, e em outras, em relação de atribuições. 
A prática educativa tem sua gênese em outras práticas que interagem com o sistema escolar e, além disso, é devedora de si mesma, de seu passado. São características que podem ajudar-nos a entender as razões das transformações que são produzidas e aquelas que não chegam a acontecer.

Essa idéia de prática como traço cultural compartilhado avança na compreensão de prática como produto de uma ação individualizada, rompendo com essa perspectiva e dando ao conceito uma categoria de espaço e tempo também mais amplo.
Ainda segundo o autor, toda ação humana, se realiza no contexto interpessoal e social, gerando marcas, sinais, vestígios que condicionam as próximas ações. Apesar de ser ligada às histórias de vidas individuais, o que sempre lhes dá o caráter de imprevisibilidade e originalidade, ela deixa pegadas e demarca roteiros, esquemas e rotinas que acabam demarcando as ações futuras. Essas marcas da ação geram cultura subjetiva.
A prática é com isso cultura objetivada, experiência compartilhada. As práticas que são chamadas aqui de curriculares são desenvolvidas por sujeitos, sejam eles alunos, sejam professores, mas não podem ser entendidas como ações individualizadas. Estão amarradas e são decorrências de uma trama que lhes dá significado. “A ação pertence aos agentes, a prática pertence ao âmbito do social é cultura objetivada, que, após ter sido acumulada, aparece como algo dado aos sujeitos como um legado imposto aos mesmos”(GIMENO SACRISTÁN, 1999, p.74)
Nesse sentido, as práticas curriculares são entendidas como as ações envolvidas na elaboração e implementação de currículo. São práticas na quais convivem ações teóricas e práticas, refletidas e mecânicas, normativas, orientadoras, reguladoras, cotidianas. Portanto, quando estudamos a escola estamos diante de práticas curriculares que são o exercício característico da escola na organização e desenvolvimento do currículo, ou seja, dos conteúdos e das formas de sua transmissão, o que inclui atividades e tarefas propostas, bem como acompanhamento dos alunos no processo ensino-aprendizagem. São aquelas implementadas e recontextualizadas nos condicionantes escolares (tempo-espaço) envolvendo as práticas de seleção e distribuição dos conhecimentos escolares.
A partir desse entendimento, ao pesquisar as práticas curriculares de sala de aula, nos interessava em especial, compreender as relações entre as práticas desenvolvidas e as diferenças dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, tornou-se essencial explicitarmos a concepção de diferença.


 
Nas ciências sociais e humanas, diferença e diversidade, são hoje conceitos difusos, imprecisos, dada à sobrecarga semântica que lhe atribuímos. Originam, por isso, discursos confusos e contraditórios do ponto de vista epistemológico que se projetam nas decisões a tomar sobre os objetivos e conteúdos dos currículos, nas instituições escolares e nas políticas educativas.  Como servem para o desenvolvimento de várias políticas, no plano teórico e na investigação educacional, os conceitos são lidos e apropriados de diversas formas.
Em nosso estudo, centramo-nos numa perspectiva que entende tanto igualdade quanto diferença como constructos sociais. São conceitos relacionais e só podem ser definidos em relação e pelos seus opostos: diferença-igualdade, diversidade-uniformidade, diferenciação-homogeneização.
Os estudos sociológicos, entre outros, evidenciam que a forma como uma diferença tem sido considerada na escola pode conduzir à desigualdade e até mesmo à exclusão escolar. Desigualdade e exclusão muitas vezes, já anteriores e exteriores à escola, e que a mesma ajuda a ratificar. Essas perspectivas têm nos mostrado que a expansão quantitativa da escola fez com que a escola se massificasse sem democratizar-se; universaliza-se o acesso e, ao mesmo tempo, o insucesso.

Segundo Bourdieu (1998, p. 53) “(...) a igualdade formal que pauta a prática pedagógica serve como máscara e justificação para a indiferença no que diz respeito às desigualdades reais, diante do ensino e da cultura transmitida, ou melhor dizendo, exigida”. Essa igualdade formal vai se transformar, muitas vezes, em desigualdade natural, justificando a crença e o discurso de que todos chegam em iguais condições na escola e os desempenhos diferenciados são resultados da desigualdade natural que faz uns melhores que outros.
Nesse sentido, podemos compreender que pautada pelo princípio que orienta o tratamento igual para todos os alunos, a escola tem contribuído com a manutenção das desigualdades de origem. Por essa ótica, todos que chegam devem ser tratados de forma igual. A criança passa, com o ingresso na escola, para a condição de aluno, e enquanto tal é entendida a partir de um conceito fixo, com características determinadas e ausentes de singularidades. As diferenças, no momento de acesso à escola, passam a não existir mais.  Todos são, na condição de alunos, tidos como iguais. Partindo desse pressuposto, como ficam as diferenças apresentadas pelo aluno no processo ensino-aprendizagem?
Nessa perspectiva, entendemos que as situações de desvantagem, dificuldade, deficiência, desvio, tão presentes quando focalizamos o processo de ensino aprendizagem, são um fator de diferenciação. Esse fator, que não é o único, muitas vezes é posto como uma característica do sujeito, dizendo respeito exclusivamente a ele. Na ótica em que estamos trabalhando, uma deficiência ou dificuldade que gera diferença no processo de aprendizagem dos alunos, só pode ser entendida, na relação ensino aprendizagem. Se os alunos chegam de maneira diferente e são tratados de forma igual, as diferenças de rendimento escolar são constituídas nesse processo.

Entendemos que só se consegue identificar e nomear essas diferenças na relação ensino-aprendizagem. Essa compreensão aponta para a complexidade da questão: uma situação se refere tanto ao estado em que alguém se encontra, quanto a uma conjuntura, ou conjunto de forças que a constitui. Nesse sentido, estudar as possibilidades e limites das práticas escolares para lidar com as diferenças ou compreender a situação de fracasso em que se encontra uma criança, exige um esforço na explicitação do conjunto de forças encontrado na escola.
Atualmente, essa situação se 
complexificou principalmente por que os “excluídos do interior” como destaca Bourdieu, numa sociedade cada vez mais escolarizada, acabam se tornando excluídos da, na e pela escola e também no exterior da escola. Essa situação acabou criando um convívio crescente da escola com o insucesso escolar, por isso mesmo, defensivamente reificado de maneira naturalizada pela comunidade escolar, e ao mesmo tempo gerando a necessidade de enfrentar essa situação. Atender às diferenças que geram insucesso escolar tornar-se uma necessidade, dado os altos índices de insucesso.


Como afirma, Gimeno Sacristán (2003,p.293) “se, no dia-a-dia, em qualquer área das relações sociais, o convívio com a diferença é um dado adquirido, considerado natural, nos sistemas educativos a variabilidade intra-subjetiva, intersubjetiva e intergrupal dos seres humanos convive como um problema por resolver ou como uma dificuldade que se deve suprimir”.
Parece-nos que diante dessa situação, é imprescindível compreender essa dificuldade histórica da escola em lidar com as diferenças. Para isso um dos melhores caminhos é investigar suas práticas.
2. As práticas curriculares da escola 
Diante das análises realizadas foi possível identificar que as práticas curriculares de sala de aula são condicionadas pelas categorias de tempo e espaço e pelos demais elementos que compõem a forma escolar. 
As práticas estudadas demonstraram a pobreza do conteúdo escolar selecionado para o processo de ensino, a centralidade do ensino em detrimento da aprendizagem e a hierarquização dos sujeitos e das disciplinas escolares no espaço da sala de aula. Identificou-se também a fragilidade do trabalho com o conhecimento nesse nível de ensino, centrando-se o trabalho naquelas que seriam as capacidades básicas a serem desenvolvidas pelas Séries Iniciais: ler, escrever, contar... A marca disciplinar forte na organização do conhecimento a ser trabalhado pela escola apontou também o complexo processo constituído, suas desconexões e fracionamentos, mostrando o quanto o trabalho com o conhecimento precisa ser retomado pela escola. 
 Todos os elementos que compõem o currículo nas Séries Iniciais evidenciaram, na situação estudada, uma prática curricular que privilegia o ensino com conteúdos sem significado para os alunos, através de práticas centradas na exercitação e fixação. Um tipo de prática que demarca fortemente as diferenças na medida em que está centrada no coletivo e não se destina a atender aos sujeitos individualmente.
Após as análises realizadas percebemos que o que se ensina, como se ensina e as relações estabelecidas no processo ensino aprendizagem definem o que a escola entende como êxito e fracasso no seu trabalho.Essas definições influenciam diretamente na concepção de diferença na forma como são identificadas, bem como o trabalho do professor frente a elas. 
Apresentaremos a concepção de diferença e sua identificação, ou seja, que diferenças se mostravam relevantes para professores e alunos no processo instituído. Após essa apresentação, analisaremos as ações desencadeadas pelos professores no diagnóstico dessa diferença, bem como os encaminhamentos escolares pensados para o enfrentamento dessa questão. 
2.1. Revelam-se as diferenças
Numa prática curricular guiada por princípios homogeneizadores, há uma concepção intrínseca de que o processo de aprendizagem é igual e ocorre da mesma forma para todos os sujeitos. Talvez, o mais adequado fosse afirmar que na escola estudada como o foco é exclusivo no ensino, o princípio da homogeneização faz constituir práticas de ensino centradas no coletivo: um único modelo válido de ensino, um padrão de tarefas a serem solicitadas, um modelo invariante de seqüências didáticas.
Num primeiro momento, na prática curricular cotidiana observada, parecia não existir espaço para as diferenças individuais de qualquer ordem. Como a forma de organização da aula é sempre para a classe, as diferenças aparecem como um fator dificultador da aula, já que exige do professor um atendimento particularizado, em detrimento do coletivo. Nesse sentido, tanto a diferença revelada por uma capacidade superior do aluno para lidar com aquele conhecimento, quanto aquela que revele uma incapacidade, atrapalha a forma como a aula está organizada.
Várias pesquisas têm corroborado esses dados, como afirma Esteban (2004, p.161) “mesmo considerando a multiplicidade de experiências que as diferentes escolas produzem, não posso deixar de olhar para um resultado escolar que ao ganhar visibilidade expõe a manutenção, através de muitas experiências, de práticas pedagógicas desfavoráveis às crianças, adolescentes e jovens que se mostram  diferentes do modelo escolar”.
As práticas curriculares observadas definiam um modelo fixo de aluno, de ensino e de aprendizagem, dessa forma tudo que fugia a esse modelo era visto como diferente, sendo o diferente, nesse caso, sinônimo de inadequado, de dificuldade ou até mesmo de incapacidade.
Nesse sentido, a atenção voltada para essa diferença que emergia, já partia do pressuposto de enxergar nela o menos, o obstáculo, o erro, a impossibilidade. No entanto, na observação minuciosa fomos percebendo que umas “atrapalhavam” e importavam mais que outras. Percebemos, então, que, ainda que de forma pouco sistematizada, o professor realizava um diagnóstico sobre os alunos e sobre a turma e esse diagnóstico o ajudava a constituir um processo de triagem das diferenças, ou seja, existiam diferenças que importavam segundo a lógica curricular instituída e existiam as diferenças que não importavam. 
Com base, nas observações feitas foi possível perceber que o professor compõe as suas percepções sobre a turma e sobre os alunos, em particular, com base em dois elementos: nas informações disponibilizadas pela escola ou pelos colegas e em sua observação cotidiana.
As análises de senso-comum de que existe um “boca-a-boca” sobre a vida pregressa do aluno, se confirmam e o professor se utiliza dessas informações para constituir seu diagnóstico sobre o grupo e sobre os alunos individualmente, servindo-se muitas vezes desse diagnóstico para justificar algumas dificuldades de trabalho com o grupo, conforme vemos no depoimento a seguir: 
 “essa turma no ano passado passou por sete professoras. Vieram para segunda série sem estar alfabetizados por isso estou indo mais devagar com eles”.(Notas de campo – Professora da 2 ª   Série)
Sobre os alunos em particular, tais informações também circulavam:
“Veja o caso do M., veio transferido de uma escola como aluno aprovado para segunda série. Colocamos ele na segunda, mas vimos que ele não conseguia acompanhar, então conversou-se com os pais e eles autorizaram para trazermos ele para a primeira novamente. Já é o segundo ano que ele repete a primeira série nessa escola.” (Notas de campo – Professor da 1ª  série)
Esse conjunto de informações, partilhado pelos professores, às vezes de maneira difusa e desconexa, pelos corredores, nos momentos de intervalo, na sala dos professores, acaba sendo orientador da percepção que o professor vai forjar sobre a sua turma e seus alunos individualmente. 
No processo de trabalho cotidiano, algumas dessas percepções vão sendo modificadas ou reiteradas. Identificamos que o acompanhamento dos alunos é feito de forma muito intuitiva pelos professores. Não existe precisão nem nos critérios, nem nos instrumentos avaliativos. Os professores dizem acompanhar a produção dos alunos em sala através dos cadernos, das tarefas desenvolvidas e de algumas atividades pontuais de avaliação, como provas, leitura oral, produção de pequenos textos etc...
Nesse contexto de imprecisão e precariedade, os professores iam assumindo percepções sobre seus alunos que ao demarcar sua relação com o conhecimento iam também constituindo a identidade desses sujeitos no processo de ensinar e aprender. 
Na constituição das diferenças que interferiam, de maneira negativa, nas práticas curriculares desenvolvidas, organizamos as diferenças identificadas pelos professores em três grupos:
	diferenças na forma de lidar com o conhecimento escolar: seriam aquelas diferenças apontadas pelos professores como “dificuldades de aprendizagem”. Revelava-se nas dificuldades dos alunos durante a alfabetização, com a matemática, com a leitura e a interpretação de texto, como também em suas capacidades de irem além daquilo proposto pelo professor;

diferenças na adaptação ao tempo e ao espaço da sala de aula e da escola: decorrem da dificuldade, presente em algumas crianças, de compreender o que se espera delas e por isso comportarem-se inadequadamente no espaço escolar.
diferenças oriundas de deficiências legitimadas: são aquelas deficiências evidentes e visivelmente identificadas ou diagnosticadas como tal.
Um primeiro aspecto importante na análise do tipo de diferença que na percepção dos professores, interferia na prática curricular desenvolvida pela escola era a dissociação entre o processo de ensino e aprendizagem e suas decorrências.
As diferenças apontadas pelos professores, em suas práticas, eram diferenças ‘dos alunos’, originárias dos seus processos de aprendizagem. Em nenhum momento serviam para questionar, rever ou reorientar o processo de ensino. Por exemplo, em uma das turmas de primeira série, de 29 alunos, 22 não estavam conseguindo se alfabetizar e freqüentavam o serviço de apoio. A professora dessa turma várias vezes dizia que se o problema fosse o seu método de ensino, ela não teria tido êxito com nenhum aluno, o que demonstrava que era uma dificuldade das crianças.
É interessante o tipo de decorrência que tal dissociação traz para as práticas curriculares dos professores: quando precisam orientar suas escolhas didáticas centram-se no ensino, quando precisam identificar as dificuldades do processo centram-se na aprendizagem. Por isso, podemos entender que, segundo Sampaio (1998, p.82), como o currículo está bem delineado e estruturado num todo do qual não parecem fazer parte os alunos,  quando o professor percebe falhas no processo de transmissão ele reorganiza as novas etapas do ensino, mas sem prever retornos ou desvios do movimento curricular. Não é um currículo orientado pelas aprendizagens, por isso, as perdas e as dificuldades são sempre entendidas como dos alunos. Nesse sentido, “o que se perde permanece perdido”, e o professor continua buscando investir em quem consegue acompanhar este processo.
Ao mesmo tempo, ocorre o que Laterman (2004) identificou no seu processo de pesquisa, a naturalização da presença desses alunos que não acompanham o ensino, ou seja, o sucesso de muitos serve de justificação para as práticas curriculares adotadas, como no caso da professora acima, mesmo que isso leve ao insucesso de alguns.
 Na lógica curricular adotada, a diferença é vista como um empecilho, uma dificuldade que precisa ser superada, no que diz respeito ao trabalho com o conhecimento, ao mesmo tempo em que é entendida como um mal que sempre vai existir e que por isso precisa apenas ser administrado para ter níveis toleráveis. 
O processo de identificação das diferenças que atrapalham o ensino, nesse sentido, torna-se essencial para a manutenção adequada da prática curricular escolhida.
Com relação à identificação que foi possível perceber é que no caso do primeiro grupo destacado, as diferenças frente ao conhecimento escolar, destacavam principalmente as dificuldades de leitura e escrita. Dada a ênfase curricular no domínio do código lingüístico, as dificuldades de alfabetização tornavam-se extremamente incômodas para a prática curricular adotada. Sendo o foco das Séries Iniciais, a leitura e escrita, as dificuldades que os alunos apresentavam para dominar esses processos eram as que mais se destacavam como impedidoras dos seus avanços na prática escolar.
Então, percebemos que as diferenças na aprendizagem dos conteúdos escolares, vivenciadas pelos alunos, têm relação direta com aquilo que a escola prima por ensinar: a leitura e a escrita. Qualquer dificuldade nesse aspecto vai criar ainda mais situações de desvantagens para os alunos, considerando a forma como se processa o ensino.
 A prática curricular por ser orientada ao coletivo exige do aluno um trabalho individualizado, na medida em que prevê uma exposição, exercitação e fixação. O aluno que não conseguir trabalhar dessa forma vai ter o seu desempenho prejudicado e vai experenciar uma grande diferenciação entre ele e seus colegas. Com o passar do tempo, essa dificuldade, acaba limitando suas possibilidades de aprendizagem em sala, dando origem, no caso da escola estudada ao grande número de crianças encaminhadas ao serviço de apoio. 
As dificuldades de operar a lógica matemática também fazem parte desse grupo, mas as principais queixas dos professores são as questões relacionadas à leitura e à escrita e depois interpretação de texto.
Percebemos, portanto, como o tipo de diferença identificada na sala de aula tem relação direta com a prática curricular desenvolvida. Como o trabalho com o conteúdo é frágil, as questões relativas ao conhecimento, com exceção da leitura e escrita não se colocam como problemáticas.
Nesse grupo destacam-se também as dificuldades dos professores de lidarem com os alunos que desenvolvem uma forma diferente de trabalhar com o conhecimento, por exemplo, questionando, tendo uma postura mais ativa diante do que esta sendo ensinado.
Um outro grupo de diferenças, que se destacavam como atrapalhando as práticas curriculares estudadas, dizia respeito aos alunos que não se adaptavam ao espaço e tempo de sala de aula. Eram alunos que por algum motivo não compreendiam a forma do trabalho escolar e o boicotavam, ou então se submetiam, mas sem sucesso. Nesse grupo, encontravam-se os “bagunceiros”, os “dispersos”, os “hiperativos”, os “preguiçosos”, que fatalmente, atreladas a essas características tornavam-se os “repetentes” e “evadidos”.
Esses alunos são apontados pelos professores como aqueles que “mais incomodam”. Esse incômodo, na maioria das vezes, relaciona-se ao fato de que estes sujeitos desafiam a organização do trabalho escolar quando não conseguem aprender. Distanciam-se do trabalho escolar e em função disso, perturbam a ordem “natural” da sala de aula.  São aqueles alunos que não fazem por “não querer fazer”, por “não entender”, por “não saber”. São aqueles dos quais o professor se queixa: “ele não faz só para me incomodar” e às vezes são aqueles que, de fato, não fazem para “incomodar” mesmo, porque foi esta a estratégia de sobrevivência encontrada nesse espaço.
Sendo muitas vezes o conteúdo ensinado uma habilidade a ser adquirida, estamos falando então de comportamentos, de forma de agir que às vezes torna-se o principal a ser ensinado em determinada situação. Por isso, os alunos “bagunceiros, distraídos, preguiçosos” atrapalham tanto quanto aquele que apresenta uma determinada dificuldade cognitiva. Às vezes, o que está sendo ensinado tem como conteúdo, um jeito de fala, de vestir, de se comportar.
Em suma, ter um comportamento diferente daquele necessário ao trabalho escolar gera para o aluno tantos problemas quanto não dominar determinado conteúdo. No caso da escola estudada, percebemos que como a função regulativa é forte, não aprender passa a ser definido também pela incapacidade da criança em dominar as regras necessárias para o trabalho pedagógico.
No caso das diferenças percebemos que, como afirma Gimeno Sacristán (2000, p.226), os alunos rapidamente aprendem o que se espera deles em cada tipo de atividade. 
Uma vez que, no curso de sua experiência escolar, perceba as exigências que cada tarefa requer, a estrutura destas molda seu trabalho intelectual, seu comportamento na aula, com os demais companheiros e com o próprio professor. O ato de assumir tais parâmetros é fundamental para a própria autodireção do aluno e para a conquista do controle de sua conduta canalizada pela ordem interna da atividade inerente a cada tipo de tarefa.

Na verdade, as observações foram mostrando que a diferença que mais incomoda a prática docente é aquela que se expressa no aluno que não domina esta forma de funcionamento escolar, aquele que não acompanha, porque não vê sentido, porque não compreende, e depois porque já não se importa mais em acompanhar.
Charlot destaca que os alunos os quais, se costuma dizer, desistiram da escola, muitas vezes não desistiram por que nunca entraram. Isso está bem presente no cotidiano escolar, o aluno está na escola, mas não se enquadra na forma como esse cotidiano está organizado, arrumado e por isso desiste, sem ter sequer entrado.
Compreende-se, então que a escola ao centrar-se no ensino de conteúdos sem significado para os alunos, porque em certo sentido, são conteúdos destituídos de significados por visarem imprimir uma habilidade, um comportamento, por organizar o trabalho escolar centrado somente no ensino, e numa forma que se coloca como um fim em si mesma, e por estabelecer, para isso, uma relação distanciada entre professor e aluno, demarca que o sucesso é restrito aqueles que dominarem o jeito de se posicionar nessa estrutura.
Ao mesmo tempo, o esvaziamento de sentido daquilo que se ensina vai mostrando aos seus usuários que o não aprender o que a escola ensina é relevante somente no contexto escolar, e que o sucesso ou o fracasso, nessa instituição, pouco modificará a sua atual condição de vida.
Com relação ao último grupo, identificado como uma diferença relevante no processo ensino e aprendizagem, destacam-se aqueles alunos marcadamente diferentes, vistos e apontados como portadores de alguma deficiência ou incapacidade cognitiva.
Esses alunos ditos deficientes que se encontravam incluídos (eram em número de sete, sendo que um freqüentava a escola e no outro período uma escola especial, um ainda não havia sido encaminhado para nenhum serviço e cinco freqüentavam o Serviço de Educação Especial da escola), tinham um diagnóstico de deficiência mental leve. Não havia nenhum caso na escola de deficiências sensoriais e físicas. O que é interessante observar é que, considerando a inespecificidade desse diagnóstico, o que vimos no cotidiano de sala de aula é que essas crianças aparentemente apresentavam as mesmas dificuldades daquelas já apontadas no primeiro grupo, ou seja, dificuldades de alfabetização e de operar com a lógica matemática. No entanto, o fato de terem um diagnóstico parecia que gerava a explicação necessária para o professor modificar sua ação diante delas. Eram tratadas de maneira diferente daquelas que compunham o primeiro grupo.
Percebeu-se que eram tratados pelos professores com algum tipo de comiseração, raramente eram punidos ou chamados à atenção em classe, assim como pareciam estar alijados do processo. Se quisessem copiar, copiavam, se quisessem fazer, faziam, se quisessem ir, iam. Muitas vezes ouviam-se os professores afirmando sobre esses alunos, ‘queria ter uma sala cheia de alunos como o ..., ele não me incomoda”.
Essa ausência de incômodo refletia que, no contexto da sala de aula, esses alunos eram completamente invisíveis para os professores. Não havia esforço para possibilitar-lhes aprendizagens, porque em função do seu diagnóstico declarado, os professores se viam autorizados a não investir neles e então, às vezes, numa turma cheia de “alunos problemas” escolhiam aqueles que na sua ótica, tinha condições de superar suas dificuldades. Dessa forma, os professores acabavam não se relacionando com essas crianças ou melhor estabelecendo com elas o que Amaral (1997) chama de “café com leite”. Café com leite é uma expressão utilizada para designar uma pessoa com a qual estabelecemos uma simulação de interação, “aquele faz de conta que é, mas não é, que não é, mas é. Um jogo de mentiras, de cartas marcadas, de fingimento, até talvez bem intencionado”(AMARAL, 1997, p.28). 
Dito dessa forma parece que estas escolhas são deliberadas e racionalmente premeditadas pelo professor. Como já destacamos, o currículo vai se constituindo de tal modo e criando redes tão bem atreladas que, muitas vezes, o sujeito que está no meio da ação não percebe para onde suas escolhas o estão levando e essas escolhas, apesar de serem individuais, na perspectiva que estamos trabalhando, são sempre sociais.  
Como afirma Gimeno Sacristán (1999, p.74), 
A ação pertence aos agentes, a prática pertence ao âmbito social do social, é cultura objetivada que, após ter sido acumulada, aparece como algo dado aos sujeitos, como um legado imposto aos mesmo.(...)
A análise da prática como reificação social das ações conduz a consideração de que, uma vez que se parte de uma determinada prática consolidada como produto humano, a ação individual e coletiva é a possibilidade dialeticamente configurada pela iniciativa e pela capacidade dos sujeitos, jogando no terreno dos limites, sempre flexíveis, do habitus e da institucionalização.

Nesse sentido, a identificação da diferença e as possibilidades de atendimento pensadas são decorrentes dos próprios princípios orientadores da prática curricular. Nas situações observadas, vemos que as diferenças são valoradas negativamente pelas práticas curriculares de sala de aula. Com base nessa valoração, as diferenças que incomodam, são identificadas por práticas intuitivas pouco sistematizadas e sem orientações específicas pelos professores e decorrem da sua observação e interação com os colegas do cotidiano escolar.
Enfim vemos que as práticas curriculares sedimentadas criam trilhas que acabam sendo seguidas cotidianamente na escola. Essas trilhas, quanto mais percorridas, mais institucionalizadas se tornam e mais difícil fica também abrir novos caminhos.
Identificamos que nas trilhas constituídas não existem espaços para percursos diferentes de ensino e aprendizagem, são trilhas que demarcam a exclusão e eliminação da diferença, na medida em que não se adaptam às características do caminho.
As práticas curriculares culturalmente sedimentadas e institucionalizadas, levam ao entendimento da diferença como um obstáculo no processo de ensino e aprendizagem. Além disso, pela dissociação do processo de ensino e aprendizagem, a diferença é vista sempre como uma característica do aluno e como algo que precisa ser reconstituído, corrigido, normalizado.
 Como é do aluno, ou seja, da aprendizagem, a diferença precisa portanto ser trabalhada em outros tempos e espaços que não o da sala de aula. São constituídos então espaços para atendimento dessas diferenças no cotidiano escolar.
A forma como aparecem essas alternativas de atendimento, no entanto, são incorporadas à organização do trabalho escolar, não conseguindo estabelecer modificações no modo de organização desse cotidiano. Assumem a função de atendimento das diferenças dos alunos não estabelecendo comunicações adequadas entre esses espaços e a sala de aula.
 Ao centrar o trabalho no aluno, dificultam-se também as possibilidades de reflexão sobre o trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula e mais uma vez, as perguntas, nomeadamente, curriculares, não são feitas.
A grande questão que fica é que mais uma vez quando estamos diante de trajetórias escolares marcadas pela exclusão, temos uma tendência de nos focar nas histórias individuais dos sujeitos. Por tudo já dito, compreendemos que nosso foco não pode ser sobre o sujeito. Como afirma Castel (1998, p.143), estamos diante de um efeito bumerangue: 
o processo pelo qual uma sociedade expulsa alguns de seus membros obriga a que se interrogue sobre o que, em seu centro, impulsiona essa dinâmica. É essa relação encoberta do centro com a periferia que se deve agora tentar fazer aparecer. A lição poderá valer também para os dias de hoje: o cerne da problemática da exclusão não está onde estão os excluídos.
 Entendemos que o mesmo se aplica ao contexto escolar, por isso nosso foco nas práticas curriculares de sala de aula. Esperamos poder ter auxiliado na explicitação do centro que impulsiona a dinâmica presente no cotidiano escolar e que ratifica de forma permanente práticas de exclusão com as quais nem professores e nem alunos parecem concordar.
Referências: 
AMARAL, Ligia A. et alli.1997.Diferença e preconceito na escola: alternativas teóricas e praticas. SP: Summus.
BOURDIEU, Pierre. 1998. NOGUEIRA, M.A. e CATANI, A.(org.). Pierre Bourdieu:Escritos de Educação. Rio de Janeiro: Vozes.
CASTEL, Robert. 1998 As metamorfoses da questão social: uma crônica do sálario. Rio de Janeiro: Vozes.
CHARLOT, Bernard. 2000. Da relação com o saber – elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artes Médicas Sul.
ESTEBAN, Maria Teresa. 2004. Diferença e (des)igualdade no cotidiano escolar. In: MOREIRA, Antonio Flávio B., PACHECO, José Augusto, GARCIA, Regina Leite(orgs.). Currículo: pensar, sentir e diferir. Rio de Janeiro: Dp &A editora.
GIMENO SACRISTÁN, José. 2000. Currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto alegre: Artmed.
_________________________. 1999. Poderes Instáveis em Educação. Porto Alegre: Artes Médicas Sul.
LAHIRE, Bernard. 1997. Sucesso escolar nos meios populares: as razões do improvável. São Paulo, Ática
_________________________.  2002. Homem Plural. Rio de Janeiro: Vozes.
LATERMAN, Ilana. 2004. Quando o aluno “não acompanha”o ensino: um estudo com professores de séries iniciais. Florianópolis: UFSC, Tese de Doutoramento.
SAMPAIO, Maria das Mercês Ferreira. 1998. Um gosto amargo de escola. São Paulo: Educ.
WILLIAMS, Raymond. 1992. Cultura. São Paulo: Paz e terra.







