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Resumo
A escola vive um momento em que muito se fala de inclusão, onde a lei ampara o ensino inclusivo, mas 
que a prática nem sempre contempla o que a legislação vigente reza como legal. As escolas recebem 
uma	pluralidade	de	alunos,	mas	será	que	em	seu	seio	ocorre	a	tão	sonhada	inclusão?	Será	que	todos	
os	alunos	possuem	educação	de	qualidade?	A	legislação	é	explícita,	quanto	à	obrigatoriedade	em	aco-
lher e matricular todos os alunos, independente de suas necessidades ou diferenças. Entretanto, seus 
educadores não são preparados para receberem todas as diferenças e necessidades. Vemos educadores 
angustiados, alunos segregados e um sistema de educação mal preparado no tocante a inclusão. Sendo 
assim, busca-se no presente estudo discutir sobre o processo de inclusão enfocando a metodologia de 
projetos como uma metodologia inclusiva e democrática. No primeiro momento, foi feito um percurso 
pelo multiculturalismo recebido pelas escolas e os currículos pensados de forma que homogeniza o 
ensino, tornando-os padrão; em seguida, apresentaremos os Projetos Culturais como ferramenta meto-
dológica de práticas inclusivas, focamos a importância da relação entre a cultura e os saberes trocados 
pelos	alunos	para	o	sucesso	na	aprendizagem	e,	por	fim,	relacionamos	a	fábula	do	Patinho	Feio	com	os	
nossos alunos que se sentem excluídos do processo de ensino.
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Abstract 
The school lives a moment that much is spoken of inclusion, where the law supports the inclusive educa-
tion, but, that the practice does not always contemplate what the current legislation prays as legal. Scho-
ols	receive	a	plurality	of	students,	but	is	there	such	a	dream	in	their	womb?	Do	all	students	have	quality	
education?	Legislation	is	explicit	regarding	the	obligation	to	host	and	enroll	all	students,	regardless	of	
their	needs	or	differences.	However,	their	educators	are	not	prepared	to	receive	all	the	differences	and	
needs. We see distressed educators, segregated students and a poorly prepared education system for 
inclusion. Thus, the present study aims to discuss the inclusion process focusing on the methodology of 
projects	as	an	inclusive	and	democratic	methodology,	at	the	first	moment	we	will	make	a	journey	throu-
gh multiculturalism received by schools and the curricula designed in a way that homogenizes teaching, 
making -the standard; then we will present the Cultural Projects as a methodological tool for inclusive 
practices, we focus on the importance of the relationship between the culture and the knowledge ex-
changed	by	the	students	for	the	success	in	learning	and	finally	we	relate	the	fable	of	the	Ugly	Duckling	
with our students who feel excluded of the teaching process there.
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Introdução

O	presente	artigo	tem	por	objetivo	fazer	algumas	reflexões	a	respeito	de	processos	de	

exclusão/inclusão de determinados grupos no percurso acadêmico. As discussões aqui pautadas 

se dará a luz da Metodologia de Projetos Culturais como processo democrático de ensino 

cruzando com discussões de situações vivenciadas no chão da escola por docentes e discentes 

no tocante a políticas públicas de inclusão.

Iniciarei apresentando a realidade escolar como se mostra nos dias atuais, entrelaçando 

conceitos	trazidos	pelos	filmes	assistidos	farei	alguns	contrapontos	com	o	processo	de	inclusão	

possível para educadores que se proponham a tornar-se propulsores da Metodologia de Projetos 

Culturais. 

Num segundo momento, procurarei argumentar a favor de posturas que promovam 

a	 inclusão,	ou	a	minimização	das	 exclusões.	Tentarei,	 ainda,	 refletir	 sobre	 a	 importância	da	

interação dos alunos na construção do saber coletivo, com agentes únicos, cada um com seus 

costumes, com sua cultura, com os seus saberes mais interagindo em busca do mesmo objetivo, 

buscando	 o	mesmo	 sonho,	 solidificando	 seu	 conhecimento	 construindo	 sua	 vida	 acadêmica	

pautada no Interculturalismo que além de contribuir para o processo de inclusão irá contribuir 

para uma formação mais ampla, rica de saberes diferente. 

1.1 A escola, o multiculturalismo e a inclusão.

A escola é a instituição que recebe uma pluralidade de pessoas, cada uma com sua crença, 

cada uma com sua cor, sua opção sexual, seres únicos, capazes com muita sede de interação 

com outros seres. Uma gama de crianças e adolescentes convivendo com as transformações 

ocorridas na passagem da criança para a adolescência, uma turbulência de hormônios e emoções. 

Esse multiculturalismo de pessoas é um riquíssimo palco para trabalharmos as mais 

diferentes facetas do ser humano, e como palco desse multiculturalismo a escola peca em suas 

ações no tocante a inclusão propriamente dita, porque as políticas inclusivas não contempla na 

prática	a	“sonhada”	inclusão,	apenas	maquia	uma	realidade,	levando	crianças	a	se	frustrarem,	

professores a se sentirem perdidos em meio a um turbilhão de imposições e cobranças que a 

realidade posta lhe cobra mas, que ele não foi preparado, em meio a tudo isso está os alunos 

que deveriam ser inclusos os outros que deveriam acolher, mas, todos perdidos, sem rumo,  

clamando por socorro. 
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A escola torna-se palco de bullying e indiferença, as crianças que deveriam ser 

direcionadas para incluir e ser incluídas não fazem isso naturalmente pois o professor que 

deveria traçar esse caminho, apontar essa direção, também não está preparado, e as crianças 

travam esse embate pela simples forma de ser diferente dos padrões ditados pela sociedade.

Acredito que as políticas inclusivas deveriam garantir que a inclusão permeasse todos os 

planos da escola, bem como os funcionários em geral deveriam estar preparados para responder a 

todas as diversidade encontradas na comunidade escolar (deficiente,	pobre,	negro,	participantes	

de toda e qualquer religião, ou sem nenhum credo, qualquer opção sexual, excluídos digital) de 

forma natural, o que hoje nos dias atuais não acontece. 

Entendemos	 diferença	 como	 McCarthy	 (1998),	 que	 a	 define	 como	 o	 conjunto	 de	

princípios que têm sido empregados nos discursos, nas práticas e nas políticas para categorizar 

e marginalizar grupos e indivíduos.

Quando a escola tenta padronizar o currículo ela está intencionalmente excluindo 

naturalmente milhares de alunos, pois ela é palco de uma pluralidade de pessoas com suas 

diferenças. O currículo único tende a padronização e homogeneização de pessoas diferentes, 

com expectativas e desejos diferentes, a escola precisa abrir espaços para a diversidade, a 

diferença e para o cruzamento de culturas. 

Assim como Forrest Gump a escola deveria ser um espaço que não julgasse ninguem 

por classe social, cor de pele ou qualquer outra faceta deveria ser um espaço que como aquela 

criança que se livrou de suas amarras experimentou todas as coisas importantes de sua pátria, 

esse deveria ser o papel da escola inclusiva.

Para	 Furlani	 (2005),	 pensar	 a	 educação	 (...)	 e	 o	 processo	 de	 formação	 educacional,	

visando à crítica dos modelos de desigualdade social é, necessariamente, ver o currículo 

como	um	“território	a	ser	contestado”	(...).	Essa	mesma	escola	e	seus	currículos	(...)	podem	

transformar-se	 em	 locais	de	disputa	de	novos	 significados	 culturais	 e	de	 contestação	desses	

modelos excludentes e desiguais. (p.221-222). 

Pensar um currículo inclusivo é contestar uma realidade posta, propor metodologias 

inclusivas é trazer para a sala de aula um laboratório de oportunidades de aprendizagens e 

desafios,	é	 tirar	o	professor	da	zona	de	conforto	e	propor	novos	 rumos,	novas	metas,	novas	

descobertas.

1.2 O ensino inclusivo democrático através da Metodologia de Projetos Culturais

A escola é uma instituição cultural. Como instituição cultural as práticas culturais e a 
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escola propriamente dita precisam andarem juntas, uma se cruzando nos meandros da outra, 

como	parte	de	um	 tecido	que	vai	 se	entrelaçando	fio	pós	fio	e	 formando	estampas	 ricas	em	

seus	coloridos	e	traços.	Pensando	nessa	analogia	cultura	e	escola	se	cruzando	como	fios	de	um	

mesmo tecido percebemos que a escola e a cultura estão ligadas em suas práticas e saberes e se 

juntarmos essas duas facetas criaremos um universo rico para ser explorado.

Candau	 (2003)	 afirma	 que	 a	 cultura	 é	 um	 fenômeno	 plural,	 multiforme	 que	 não	 é	

estático, mas que está em constante transformação, envolvendo um processo de criar e recriar. 

A escola pensada com práticas inclusiva deve propor uma educação democrática, através de 

metodologias que buscam incluir os saberes, as culturas e as experiências vivenciadas por cada 

ser. 

Conceber a escola como um espaço dinâmico propõe a seus componentes repensar 

suas facetas e romper com a tendência homogeneizadora e padronizadora que impregna suas 

práticas.	Assim	como	o	pai	de	Mohammad	repensou	sua	postura	na	educação	do	filho,	na	falta	

de convivência e atenção com aquela criança tão especial. Acredito que a escola precise repensar 

suas práticas inclusivas hoje, urgente, que não precise chegar aos extremos como chegou aquele 

pai	que	quase	deixou	seu	filho	morrer	para	depois	repensar	seus	atos.

Para	Moreira	e	Candau	(2003,	p.161),	a	escola	sempre	teve	dificuldade	em	lidar	com	a	

pluralidade e a diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais confortável com a 

homogeneização e a padronização. No entanto, abrir espaços para a diversidade, a diferença e 

para	o	cruzamento	de	culturas	constitui	o	grande	desafio	que	está	chamada	a	enfrentar.

A metodologia de Projetos Culturais vem propor esse aprendizado democrático, 

inclusivo onde cada um participa no seu ritmo, no seu desenvolvimento e todos constroem 

juntos	um	aprendizado	significativo,	sólido.	Aprendizado	este	que	o	aluno	carrega	por	toda	sua	

vida.

Seguindo	os	pensamentos	de	Sousa	Santos	(2001,	2003),	insistimos	na	necessidade	de	

uma orientação multicultural, nas escolas e nos currículos, que se assente na tensão dinâmica 

e	complexa	entre	políticas	da	igualdade	e	políticas	da	diferença.	“As	versões	emancipatórias	

do multiculturalismo baseiam-se no reconhecimento da diferença e do direito à diferença e da 

coexistência ou construção de uma vida em comum além de diferenças de vários tipos” (Santos, 

2003,	p.	33).

Os Projetos Culturais não nega os diferentes saberes sociais e as diversas identidades 

culturais e sim os valoriza através da participação e contribuição de cada um. Os projetos são 

projeções, sonhos. Intenções que temos sobre determinado assunto, o qual convida o aluno 
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a sair da passividade e tornar-se sujeito de sua aprendizagem através da contribuição do seu 

colega que possui uma opinião diferente, uma vivencia distinta, uma outra cultura,  mas, com 

uma linguagem parecida ou igual a sua. Os Projetos culturais oportuniza o desenvolvimento das 

habilidades e competências do aluno.

Considerações Finais

Almejamos para o futuro uma escola inclusiva onde todos os educadores, possam 

trazer as mudanças desejáveis para uma sociedade justa e igualitária. Mas, para que isso se 

torne realidade precisamos lutar por uma escola com clareza de seu currículo, de sua proposta 

pedagógica, de seu sistema de avaliação no processo de ensino e de aprendizagem, com 

compromisso,	 capacidade	 de	 agir	 e	 refletir	 sobre	 a	 realidade,	 com	propostas	metodológicas	

democráticas e inclusivas, professores abertos a novos métodos e metodologias. 

As	escolas	inclusivas	prepara	seus	profissionais	tem	um	olhar	diferenciado	e	faz	com	

que seus alunos tornem-se agentes de seu próprio aprendizado.

A escola como espaço de todos deve mostrar seu respeito ao diferente, oportunizando ao 

mesmo	o	desenvolvimento	de	suas	potencialidades	assim	como	no	filme	“Filhos	do	Silencio”	

onde a protagonista Sarah recebeu ajuda de seu professor James Leeds que despertou em Sarah 

o gosto pela vida e o desejo de realizar seus sonhos.

Não	podemos	deixar	que	nossos	alunos	se	comportem	como	o	“Patinho	Feio”;	cada	um	

deve ser incluído no processo de ensino e aprendizagem para que,  através da escola,  possam 

tornar-se cidadãos e cidadãs livres.
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