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Resumo
A noção de exclusão social/inclusão social tem sido considerada imprecisa e pode constituir um obstáculo às
análises dos fenômenos sociais ao eclipsar, por exemplo, o conceito de desigualdade social. Não obstante, ela
tem permeado políticas e projetos educacionais e discursos políticos, científicos e do senso comum, que
tratam do papel da escola na sociedade. Nestes casos, a escola é considerada um importante instrumento de
inclusão social. Mas, é necessário problematizar não só a noção de exclusão/inclusão, como também, as
possibilidades e limites da escola inclusiva. O presente paper identifica alguns problemas relativos à escola
como promotora da inclusão social, a luz da teoria da reprodução social e considerando alguns estudos sobre
a expansão da educação brasileira.

Introdução

A escola passou a ser considerada como um instrumento de inclusão social a partir dos anos
80, após a incorporação da noção exclusão social como norteadora de diretrizes e ações propostas
por instituições e organismos internacionais (ONU, FAO, UNESCO, OIT, OEI, Banco Mundial,
União Européia, etc.) e, também, por redes de organizações sócio-voluntárias para o enfrentamento
da pobreza. Essa abordagem se expande, justificando políticas públicas e ações da sociedade civil.
Pode-se considerar que, uma vez utilizado o conceito de exclusão social, a partir do qual se
propõem as ações de inclusão social, há um consenso imediato sobre as mais diversas e
contraditórias abordagens sobre as causas da exclusão. Isto não significa que haja um consenso
sobre o que é exclusão e sobre o que deve ser feito para resolve-la. Há sim uma pulverização de
perspectivas sobre a exclusão que vai, desde exclusão do mercado de trabalho, até a exclusão
cultural, étnica, exclusão informacional, etc. Assim, a criança de rua, o alcoólatra, os portadores de
HIV, os desempregados, o empregado temporário, são todos excluídos.
Atualmente, se observa que a inclusão social como objetivo da educação passou a constituir
noção chave para os mais diversos discursos (acadêmicos, políticos, administrativos e do senso
comum) sobre a exclusão. No campo da produção acadêmica e da administração pública são
produzidos ensaios, pesquisas, e propostas para inclusão étnica, de gênero, cultural, de portadores
de necessidades especiais, inclusão no mercado de trabalho e outras inclusões através da escola. Ou
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seja, a inclusão possui sentidos diferenciados, sendo necessário colocar a seguinte questão: o que é
inclusão social, e como a escola pode contribuir para promove-la?
Particularmente no campo da sociologia, algumas críticas à utilização da noção de exclusão
social se apresentaram em resposta ao seu emprego extremamente generalizado, a partir dos anos
80. Esta generalização acarretou não só uma banalização do conceito inicial, forjado nos anos 70,
como também, retirou da discussão sobre pobreza e desigualdade social os conflitos e contradições
que são, por eles, responsáveis. Na realidade, a inclusão passou a substituir a erradicação da
pobreza como meta dos diversos agentes responsáveis pelo desenvolvimento socioeconômico de
nações, regiões e localidades. Dentre as diferentes abordagens da exclusão social, tomaremos
aquelas que partem dos efeitos perversos da economia globalizada.
A sociologia da educação desde suas origens discute a relação entre a educação e a
reprodução e/ou mudança da sociedade, em suas diferentes correntes teóricas. Analisando,
sobretudo, o papel da escola na integração social, na reprodução social, ou na produção da
sociedade, a sociologia da educação possui instrumentos para introduzir, ou confrontar, a inclusão
social como objetivo dessa instituição. Pretende-se abordar os limites da inclusão social através da
escola a partir da teoria da reprodução de P. Bourdieu e de estudos recentes sobre a educação no
Brasil2.

I. A Noção de Exclusão Social

Atribui-se a origem do conceito de exclusão a René Lenoir, em sua obra de 1974, Les
exclus. Um français sur dix (Os excluídos: um entre dez franceses). Esta obra chamou a atenção
para a exclusão de certas categorias sociais na economia expansiva na França, que se aproximara do
pleno emprego. Os idosos, deficientes físicos e os “inadaptados” socialmente eram os excluídos de
uma sociedade que havia conseguido superar a pobreza, em seus critérios econômicos (ESTIVIL,
2003).
Certos fenômenos, tais como, a urbanização, a mobilidade profissional, a inadaptação ao
sistema escolar, a desigualdade de acesso à renda e aos serviços públicos, geravam situações que
requeriam soluções. Evidenciava-se, então, a necessidade de intervenção a partir de outros
elementos para lidar com a pobreza e outras formas de exclusão, que extrapolavam àquela relativa
ao mercado de trabalho e ao acesso aos recursos materiais. Em 1975, origina-se o Primeiro
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Programa Europeu de Luta contra a Pobreza3, cuja definição de pobreza se refere à escassez de
recursos materiais, sociais e culturais que desencadeia a exclusão das “formas de vida minimamente
aceitáveis no estado-membro em que vivem” (ESTIVIL, 2003, p. 25,26).
A noção de exclusão foi abandona pelas ciências sociais, até o final dos anos 80. Foi
identificada com as análises liberais da direita conservadora que consideravam a pobreza e a
exclusão, como resultado de uma inadaptação individual, e não uma questão social (PICRATE,
2004).
Ao mesmo tempo, a partir do final dos anos 70, a crise econômica dos países desenvolvidos
levara ao enfrentamento da ameaça de desemprego. Tal situação evidenciava que era necessário o
reconhecimento da pobreza em países desenvolvidos, pobreza esta, assistida pela proteção social
permanente do Estado ou por legislação e programas específicos, tais como a lei sobre o RMI
(Revenu Minimum d’Insertion) na França4. Originaram-se, nesse momento, as análises intelectuais
e políticas, particularmente nos países desenvolvidos europeus, sobre o que foi denominado de nova
pobreza (ESTIVIL, 2003). Esta, no entanto, foi criticada em sua utilização política, tendo sido
considerada uma forma de desviar a discussão em torno da pobreza estrutural, retomando a
assistência social como solução.
A noção de exclusão foi pouco utilizada nos anos 80, se restringindo à proteção e à inserção
social (ESTIVIL, 2003; PICRATE, 2004), inclusive no desenvolvimento das políticas sociais da
União Européia, que nessa década se dedicaram ao tema da pobreza (ESTIVIL, 2003). Na década
seguinte, a exclusão foi retomada em sua relação com a pobreza. No primeiro Relatório do
Observatório Europeu sobre a Luta contra a Exclusão Social, em 1991, a exclusão estava
relacionada à “...idéia do não acesso aos direitos sociais (...) e a análise das políticas setoriais
(habitação, saúde, emprego, educação, etc...) (ESTIVIL, 2003, p. 27).
ESTIVIL (2003) analisa a divulgação da noção de exclusão social além das políticas e
programas sociais europeus dos Conselhos e Comitês relacionados à União Européia. Outras
organizações trataram da mesma questão ao nível mundial, especialmente a Organização
Internacional do Trabalho (OIT), o Banco Mundial e a Organização das Nações Unidas (ONU). Em
1998, o relatório anual do Banco Mundial afirmava que “...a exclusão social é um termo originado
no debate europeu sobre a pobreza, que está a ser cada vez mais utilizado para analisar a
marginalização no mundo em via de desenvolvimento” (apud ESTIVIL, 2003, p. 31).

3

Consistia na realização de um grande número de micro projetos e na elaboração de panoramas sobre a pobreza em
cada país europeu (ESTIVIL, 2003, p. 25)
4
O RMI - Renda Mínima de Inserção, é uma indenização paga pelo Estado francês, em caráter temporário, para os
desempregados.

4
Na medida em que se desenvolveram as discussões e ações para erradicação da pobreza,
identificava-se a heterogeneidade de situações de pobreza e de exclusão, assim como, a
característica evolutiva destas situações. Constatou-se, então, que a questão deveria ser analisada a
partir dos processos que desencadeiam as situações de exclusão e as fazem evoluir. A angústia do
risco do desemprego, a perda de identidade profissional, a segregação espacial decorrente da vida
em conjuntos habitacionais em periferias, dificuldade de inserção social, etc., são fenômenos que
requeriam análise a partir de conceitos mais precisos e mais operacionais (Id.). Aqui se ressalta o
caráter intervencionista da discussão sobre a exclusão, sempre relativa a ações de promoção da
inclusão ou de redução da pobreza.
A retomada da noção de exclusão nos anos 90 ocorreu através de análises sobre as
transformações trazidas na organização do trabalho na sociedade globalizada. Nesta, somente uma
minoria dos trabalhadores teriam segurança e estabilidade no emprego. Os demais teriam como a
principal característica do trabalho, a precariedade e a ameaça do desemprego. Para DUPAS (1999,
p. 19) “...esses fenômenos estão (...) relacionados à globalização e à revolução tecnológica,
essencialmente poupadora de mão-de-obra”. Da exclusão do trabalho se desencadeia a exclusão
social, que seria responsável por uma série de outras exclusões em cadeia, até a ruptura dos laços
sociais.
É importante ressaltar que a abordagem do fenômeno da exclusão social teve como
referencial à sociedade européia, principalmente a francesa, com desenvolvido Estado do BemEstar Social. Neste caso, a pobreza foi definida pela assistência e a exclusão pelo processo de
desenvolvimento da relação do excluído com a assistência e a sociedade. Este referencial originouse na Europa, “...na esteira do crescimento dos sem-teto e da pobreza urbana, da falta de perspectiva
decorrente do desemprego de longo prazo, da falta de acesso a empregos e rendas por parte de
minorias étnicas e imigrantes, da natureza crescentemente precária dos empregos disponíveis e da
dificuldade que os jovens passaram a ter para ingressar no mercado de trabalho” (ROGERS, 1995
apud DUPAS, 1999).
Na sociologia, Serge Paugam5, com significativa repercussão no Brasil, se destacou na
análise do fenômeno de exclusão nos anos 90 propondo o termo de desqualificação social como
conceito para análise do fenômeno da exclusão social. A desqualificação social “...caracteriza o
movimento de expulsão gradativa, para fora do mercado de trabalho, de camadas cada vez mais
numerosas da população – e as experiências vividas na relação de assistência ocorridas durante as
diferentes fases desse processo” (PAUGAM, 2001, p.68). Esse processo possui três etapas: a
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fragilidade, que corresponde às dificuldades de inserção profissional dos indivíduos que ainda não
se rendem à assistência do Estado. Esta fase pode evoluir para a dependência.Nesta, a precariedade
profissional acarreta uma redução dos recursos e conseqüente degradação das condições de vida,
levando os indivíduos à procurarem compensações na assistência. Estas duas etapas correspondem a
um enfraquecimento dos laços sociais, fazendo com que os indivíduos, cuja sensação de
humilhação e de vergonha prevalece, recuem e se restrinjam ao espaço familiar (Id.).
Uma terceira etapa pode decorrer dessa última, na qual ocorre a ruptura dos laços sociais. A
assistência cessa e um acúmulo de dificuldades decorrentes da crescente marginalização impede a
integração social. Nesta fase, que pode ser acelerada pela ausência de relações estáveis com a
família, a sensação é de inutilidade para a coletividade e as esperanças cessam, levando a situações
de escape como o alcoolismo e o uso de drogas (Id.).
Outro autor que se destaca na análise do fenômeno da exclusão social é Robert Castel 6, que
define o conceito de desafiliação social. Partindo da precarização do trabalho na sociedade
contemporânea, faz uma análise da questão social a partir da crise da sociedade salarial. Mostra que
na sociedade contemporânea, caracterizada pela crise do Estado do Bem-Estar Social, o foco nas
relações de exploração foi substituído pelo foco na exclusão, que define a distância em relação ao
centro da sociedade (TEDESCO, p.5). As relações sociais entre explorados e exploradores, ambos
pertencentes à mesma esfera econômica e social, são caracterizadas pelo conflito. Mas, as relações
entre incluídos e excluídos se caracterizam, de fato, por uma não-relação. A exclusão é uma ruptura
cuja conseqüência é a ausência de reação enquanto força social (VÉRAS, 2001). Segundo Castel
(1995, p. 416 apud WANDERLEY, 2001, p.), a “...desafiliação não é o equivalente
necessariamente a uma ausência completa de vínculos, mas a ausência de inscrição do sujeito em
estruturas que têm um sentido”.
Outras abordagens do fenômeno da exclusão social, destacadas por DUPAS (1999),
WANDERLEY (2001) e VÈRAS (2001), possuem como ponto de partida referenciais semelhantes
aos autores acima citados, ainda que indiquem outras denominações para o fenômeno da exclusão e
façam um recorte para o estudo das formas de exclusão.
De uma maneira geral, pode-se considerar que nas definições que se relacionam à exclusão a
pessoa excluída é aquela que “...viu os laços que a ligavam aos outros se romperem e que foi, assim,
rechaçado às margens, lá onde os seres perdem toda visibilidade, toda necessidade e, quase, toda
sua existência. Ela não é mais o suficientemente ligada a nenhuma cadeia na qual o emaranhado
constitui o tecido social e torna-se, assim, “inútil ao mundo” (DICTIONNAIRE..., 2004). Esta
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situação leva a uma espécie de “fonte de angústia coletiva”, resultante da exclusão ou da ameaça à
exclusão (PICRATE, 2004).
ESTIVIL (2003, p. 39) considera que o que há de comum nas abordagens sobre a exclusão é
a idéia de que este é um
...processo acumulativo e pluridimensional que afasta e inferioriza, com rupturas sucessivas, pessoas,
grupos, comunidades e territórios dos centros de poder, dos recursos e dos valores dominantes (...)
As manifestações de exclusão estão relacionadas, portanto, com a idéia de processo.

Outras interpretações do fenômeno da exclusão expandem esta perspectiva, na medida em
que não se referem somente à exclusão “do trabalho”, “dos recursos materiais”, dos “recursos
assistenciais”, acrescentando a exclusão da participação política, dos direitos humanos7, além da
exclusão dos bens simbólicos. Segundo Wanderley (2001, p.17,18), ao referenciar Xiberras (1993) 8,
“...os excluídos não são simplesmente rejeitados fisicamente, geograficamente ou materialmente,
não somente do mercado e de suas trocas, mas de todas as riquezas espirituais, seus valores não são
reconhecidos, ou seja há, também uma exclusão cultural”. O processo da exclusão se acentua na
medida em que muitas destas manifestações da exclusão se acumulam em um só sujeito ou grupo
social.
É necessário ressaltar a dimensão psicológica da exclusão. Sawaia (1999), considera que as
categorias de entendimento do fenômeno da exclusão devem ser tratadas não só, exclusivamente,
nas abordagens econômicas e sociais, mas em uma dimensão ética, ou da injustiça social, e em sua
dimensão psicológica. É um processo sócio-histórico “...que se configura pelos recalcamentos em
todas as esferas da vida social, mas é vivido como necessidade do eu, como sentimentos,
significações e ações” (p. 8). Por exemplo, quando os excluídos internalizam uma responsabilidade
individual de incapacidade de inclusão, desencadeiam o sentimento de culpa – individual – pela
exclusão. Ainda, como ressalta Dupas (1999, p. 22), a exclusão se manifesta também no
“sentimento subjetivo de ressentimento por não desfrutar de bens, capacidades ou oportunidades
que outros indivíduos desfrutam”.
Particularmente através a utilização da noção de exclusão por instituições relacionadas ao
desenvolvimento e erradicação da pobreza, chega-se a uma ampliação desta noção, na qual se inclui
uma série de situações sem definição. A exclusão torna-se uma noção coringa, uma vez que ela
pode designar “...uma multidão de situações, todas diferentes, apagando a especificidade de cada
uma. A noção de exclusão possui uma grande força evocadora e ela possui utilização ideológica
importante que, ao mesmo tempo em permite maior reunião, aumenta sua imprecisão semântica”
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(DICTIONNAIRE..., 2004. Trad. autor). É um amálgama de fenômenos distintos que, ao se
confundirem, perdem a referência da complexidade de suas causas e soluções.
Outras críticas são dirigidas à implicações relacionadas à utilização da noção de exclusão,
assim como, às formas de abordagem do fenômeno (PICRATE, 2004; DUPAS, 1999;
WANDERLEY, 2001; SPOSATI, 2004). A principal delas se refere ao deslocamento da atenção
apreensão das causas estruturais da exclusão. A exclusão social não pode ser analisada enquanto um
fenômeno decorrente da diferenciação social e, conseqüentemente, um fenômeno natural, passível
de resolução através de soluções assistenciais. As análises de Paugam e Castel, por exemplo,
mostram com o processo de exclusão é decorrente de fatores estruturais da sociedade
contemporânea, exigindo o conhecimento do contexto social, político e econômico que o determina.
A história evidencia o contexto social, político e econômico que determina o processo de
exclusão, sendo necessário estabelecer uma inter-relação de fatores para explica-la, e não considerala somente o resultado da diferenciação social. Segundo ESTIVIL (2003, p. 42),
...torna-se cada vez mais claro que a exclusão só se explica a partir de um encadeamento de factores
de natureza relativamente distinta que convergem de forma até certo ponto contínua e repetitiva, no
nível de vida de pessoas, grupos e territórios. A exclusão tem uma base material relacionada com a
falta de meios de subsistência, não sendo apenas produto da diferenciação social. São os circuitos
de privação, as desvantagens acumuladas, o que caracterizam a exclusão. As origens familiares, um
nível de escolarização baixo, nulo ou deficiente, uma formação profissional escassa ou reduzida, a
falta de trabalho, o trabalho precário ou sazonal, uma alimentação deficiente, vencimentos reduzidos,
uma habitação inadequada ou em más condições, estado de saúde debilitado e doenças crônicas ou
repetitivas, a falta de prestações sociais e sem acesso aos serviços públicos, entre outros, costumam
ser os elementos mais evidentes destes circuitos empobrecedores.

Levanta-se, ainda, a questão da apropriação das abordagens generalizadas sobre exclusão
social em contextos socioeconômicos e culturais diferentes daqueles apresentados pelos países
desenvolvidos da Europa ocidental (DUPAS, 1999; PAUGAM, 2001; SPOSATI, 2004). Para
Dupas (1999, p. 23), a sensação de exclusão experimentada por países periféricos, ainda que tenham
a mesma origem da exclusão dos países centrais, se manifestam distintamente, sobretudo, devido a
ausência da assistência do estado: “...a existência nos países mais ricos de mecanismos públicos de
bem-estar social faz que o conceito de exclusão relevante para eles possa ser, em alguma medida,
descolado daquele de pobreza; o que não me parece pertinente no caso dos países nos quais os
cidadãos não dispõem dessa rede de proteção”. Além disso, o acesso aos bens materiais e serviços
por parte dos “pobres” é, também, bastante distinto dos países desenvolvidos.
Sposati (2004) faz uma importante relativização da apropriação desta noção para o Brasil.
Considera o Brasil um país colonizado, de cultura patrimonial, cujo Estado não assume a promoção
de assistência como responsabilidade social, mas como concessões compartilhadas com a
filantropia. O acesso ao emprego e aos bens materiais é extremamente desigual com níveis de
pobreza acentuados, portanto, a discussão sobre exclusão e inclusão social elaborada pelos países

8
desenvolvidos deve ser adaptada ao Brasil, um país que “...pouco nada tem de uma sociedade
fundada em direitos humanos e sociais” (SPOSATI, 2004, p.5). Ainda, o Brasil não introduziu um
“...padrão de sociedade fundada na civilidade ou ética civilizatória” (Id., p.6). Nesse sentido, ao se
considerar a exclusão no Brasil, ela é “...uma perda virtual de uma condição nunca antes atingida e
não uma perda real capaz de sensibilizar a sociedade” (Id. Grifo autor). Ou seja, a exclusão social
no Brasil tem que ser discutida, não a partir das conquistas obtidas e da exclusão delas, mas das
necessidades vitais ainda não estabelecidas, tais como o direito à vida, alimentação, moradia, saúde
e educação.
ESTIVIL (2003, p.25) cita De Hann (1998)9 para concluir que transferir a exclusão para os
países do sul: “...significa coloca-la à prova, verificar a sua capacidade de leitura da realidade e, ao
mesmo tempo, provar que os seus atributos (múltipla dimensão, processual, estrutural...) e os seus
complementos (participação, incorporação, globalidade, partenariado...) se convertem em
estratégias úteis e válidas”.
Encontrar os fatores estruturais e conjunturais torna-se fundamental para o reconhecimento
da relação entre pobreza, desigualdade social e exclusão, de cada situação analisada. Somente dessa
forma a noção de exclusão – ou sob outras denominações – pode se tornar útil, operacional, não
somente no sentido da inclusão adaptativa, mas possibilitando a reflexão sobre a relação entre
inclusão e transformação social.

II. Exclusão e Inclusão na educação

II.1. A escola promotora da inclusão social
A educação escolar enquanto promotora da inclusão social, vem sendo discutida no Brasil ao
nível das políticas educacionais e de desenvolvimento, através de dados e pesquisas sobre o sistema
educacional, através da discussão desencadeada por organismos internacionais que tratam a questão
da pobreza, além da sua aplicação realizada por organizações da sociedade civil. Uma vertente da
exclusão trabalha com a perspectiva da educação como instrumento importante no processo de
inclusão social, na promoção do desenvolvimento socioeconômico e na formação cultural
necessária às exigências da sociedade contemporânea (globalizada, plural, do conhecimento, com a
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precarização do trabalho, etc.). Este é o caso das diretrizes da UNESCO10 presentes na política
educacional brasileira11, apropriadas por discursos políticos12 e presentes no senso comum.
O Documento de Trabalho da XIII Conferência Iberoamericana de Educação,

realizada em 2003 em Tarija, Bolívia, da Organização dos Estados Iberoamericanos (OEI),
sintetiza as perspectivas dos organismos internacionais a respeito da relação entre educação e
inclusão social na América Latina que, de certa forma, são seguidos pela política educacional
brasileira, sem considerar aqui, a sua efetiva realização. Partindo de um quadro que identifica a
pobreza e a indigência como característica de grande parte da população latinoamericana, o
documento considera que a educação não pode, sozinha, resolver o problema da exclusão social nas
sociedades periféricas, uma vez que suas causas estão diretamente relacionadas à pobreza e à
desigualdade social.
Contudo, atribui-se a educação uma função preventiva e uma função paliativa da exclusão
social. No primeiro caso, se propõe uma educação de qualidade para todos, que inclua uma
exigência paralela de equidade, com escolarização completa e atenção especial às crianças em
situação de risco (situação de abandono ou defasagem de idade/série). Isto evitaria a reprodução do
ciclo da exclusão, no qual a criança pobre, sem escolarização de qualidade, está excluída da
economia formal, que faz com que ela tenha poucas chances de superar a sua situação na
constituição de sua família, e isto, reproduz o ciclo que a exclui (do acesso a renda, aos serviços
públicos). Ainda, ao ser empurrada para a não-integração, a criança pobre pode se integrar à
delinqüência, reforçando o processo de exclusão, e assim por diante.
A inclusão educativa reduziria as discriminações e preconceitos relacionados às diferenças
sociais de gênero, étnicas, culturais, dos incapacitados, diferenças que podem se converter em
causas da exclusão. Ainda, a escola deve proporcionar a “...aquisição de um conjunto de
competências básicas por parte de todos os escolares, que contribua para aumentar o capital social
ou cultural dos indivíduos e do conjunto da população” (XIII CONFERÊNCIA..., 2003, p.6).
Para isto, o Estado deve assumir a responsabilidade da educação, antes de mais nada,
oferecendo “educação para todos” com dotação de recursos, promovendo a incorporação das
tecnologias da informação para prevenir a “brecha digital”, além de investir na melhoria da
formação dos docentes.
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Educação para Todos. Resultados Mundiais. Foro mundial sobre a Educação Dackar, Senegal 26-28 abril de 2000;
DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Integrada sobre a
Educação para o Século XXI. SP:Cortez/Editora UNESCO/MEC, 1998.
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Além da Política Nacional de Educação encontramos esta evidência em programas do MEC que propõem a inclusão
social, tais como o Programa de Inclusão Digital e o Programa Educação Inclusiva, ambos desenvolvidos com a
UNESCO, além das chamadas Políticas de Ações Afirmativas.
12
Isto pode ser observado em discurso do presidente Lula citado na Folha de São Paulo, 6 de fevereiro de 2005.
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A educação pode ainda remediar problemas causados pela exclusão através de medidas
compensatórias, tais como a educação de jovens e adultos, a formação da população desempregada
e dos jovens com escolarização incompleta (Id. p. 7).
Segundo o Relatório Delors (1998), o acesso à educação é fundamental, pois a pior das
exclusões é a resultante da ignorância. A Declaração Mundial de Educação para Todos
(UNESCO/Banco Mundial), afirma a necessidade do acesso à educação de qualidade para atender
as necessidades básicas de aprendizagem.
O Estado brasileiro vem seguindo essas diretrizes em seus documentos e propostas para a
educação inclusiva. Análises sobre a relação entre educação e trabalho têm evidenciado a
subjugação da política educacional às exigências para a construção de uma sociedade da informação
e do conhecimento ou, ao menos, a inserção nesta sociedade13. Tais estudos mostram que as
políticas e ações educacionais, muitas delas realizadas em parceria com organismos internacionais,
respondem ao processo de reestruturação produtiva que caracteriza a economia globalizada, por
exemplo, quando procuram evitar a “brecha digital” (Programa de Inclusão Digital).
Nesse sentido, observamos a abordagem do fenômeno da exclusão, e da educação inclusiva,
pela ótica da integração social. Na medida em que a exclusão social designa a incapacidade da
sociedade de manter a coesão social, ou de integrar o conjunto da população que a compõe. Como
já havia afirmado E. Durkheim (2001, p.55), a educação promove a integração social, respondendo
“...antes de mais nada às necessidades sociais”. No caso da educação escolar, controlada pela
Estado, ela seria capaz de conduzir a formação intelectual e moral do cidadão colocando-o “...em
harmonia com o meio no qual deverá viver” (Id., p.60).
Talcott Parsons, considerado o pai do funcionalismo, dá continuidade a esta perspectiva,
partindo da análise da expansão do acesso à escola, em todos os níveis, que caracterizou a
Revolução Educacional. Esta teria tornado justa a estratificação social fundamentada no
desempenho, ou no mérito individual, na medida em que proporcionou a igualdade de oportunidade
de desenvolvimento deste desempenho (PARSONS, 1974). Assim, todos teriam as mesmas chances
de integração e de “sucesso”.
A responsabilidade da escola no processo de inclusão social guarda o sentido da integração.
Ela deve proporcionar as mesmas oportunidades de acesso ao conhecimento e às habilidades
requeridas pela sociedade contemporânea (globalizada, informacional, do conhecimento, que requer
a preparação para o trabalho caracterizado pela flexibilização e precariedade, a ética do respeito à
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A CLACSO, por exemplo, tem feito análises sobre educação e trabalho. Citamos particularmente dois autores: Pablo
Gentili e Gaudêncio Frigotto, cujas reflexões podem ser encontradas nas coletâneas GENTILI, P. (org.) Globalização
excludente: desigualdade, exclusão e democracia na nova ordem mundial. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.
FRIGOTTO, G. (org.) Educação e crise do trabalho: perspectivas de final de século. Petrópolis: Vozes, 1998.
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diversidade, além de outras habilidades e outras estruturas da formação moral), além da
competência psicológica para saber lidar com as novas relações de trabalho e suas conseqüências
(PAIVA, 2003).
No entanto, observa-se que, apesar da expansão do acesso à educação ocorrida nas duas
últimas décadas, acompanhada pela idéia de que ela pode desencadear a inclusão social, as taxas de
desigualdade social, pobreza e exclusão, apresentam crescimento no país (SILVA, 2003). A
ideologia do sucesso através da educação voltada para a sociedade informacional e do
conhecimento, por exemplo, não encontra respaldo nos fatos. Segundo Pino (2003, p. 79), essa
idéia, na qual acreditam trabalhadores e população em geral, não se sustenta quando se constata, por
exemplo, que não há, efetivamente, geração de emprego para todos:
É ingênuo acreditar que é possível corrigir as distorções do mercado em função da qualificação dos
trabalhadores e das trabalhadoras. Não é a escola que define o posto que o homem ou a mulher irá
ocupar na produção. Ao contrário, muitas vezes o lugar que a família do aluno ou da aluna ocupa na
produção é que acaba levando o /a aluno/a para um determinado tipo de escola. Portanto, não é
possível resolver a crise de emprego dentro da escola.

No entanto, sem a educação formadora de habilidades e da moral, a exclusão se agrava, se
torna cumulativa, sem nenhuma possibilidade de ruptura do ciclo da exclusão e, conseqüentemente,
sem a possibilidade de reverte-la em inclusão. Mas isto, além de não ser suficiente, pode conduzir
ao equívoco em relação às causas da exclusão.
Considerando que a exclusão não se limita às diferenças, mas está relacionada à
desigualdade, desloca-se aqui a perspectiva integracionista da escola inclusiva, para a escola que
contribui com a reprodução das desigualdades sociais. Assim, outros elementos vão se colocar para
a reflexão sobre a tarefa inclusiva da escola. Como pensar o papel da escola no processo de
inclusão, se ela é colocada como reprodutora das desigualdades sociais?

II.2. A escola e a reprodução social: os limites da escola inclusiva

Para pensar os limites da inclusão social através da escola, considera-se aqui as análises de
Pierre Bourdieu. Na sociologia este autor elabora a síntese perspicaz, porque mais complexa, sobre
a relação da escola e a reprodução das desigualdades sociais. Partindo da discussão sobre a
democratização do acesso à escola e aos diferentes níveis de ensino, Bourdieu conclui: a escola
contribui para conservar as desigualdades sociais, desnaturalizando o mito da escola neutra e
libertadora (BOURDIEU, 1989). O sistema de ensino é “...um dos mecanismos pelos quais as
estruturas sociais são perpetuadas. Existem outros: o sistema sucessório, o sistema econômico, a
lógica da velha fórmula marxista segundo a qual o “capital vai ao capital”. Mas, nas sociedades
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modernas, o sistema de ensino tem um peso maior, contribuindo com parte importante daquilo que
se perpetua entre as gerações (BOURDIEU, 2002, p.14,15).
Na obra La reproduction (A Reprodução), de 1970, Bourdieu e J-C. Passeron desenvolvem
o conceito de violência simbólica para analisar como a escola contribui para reprodução da
desigualdade social. A violência simbólica existe quando uma significação – arbitrariamente
selecionada pela classe dominante - se impõe eliminando outras significações possíveis. Logo, a
cultura escolar não é neutra, como afirmado pela instituição escolar, mas é a cultura da classe
dominante. A seleção efetuada no sistema de ensino é realizada a partir da cultura da classe
dominante. Conseqüentemente, os melhores resultados e a promoção para níveis mais elevados de
ensino, inclusive nas escolas mais conceituadas, são privilégios daqueles que já possuem o habitus14
da classe dominante, que os permite melhores condições de domínio da cultura escolar. São os
“herdeiros” do capital cultural valorado na cultura escolar.
Os critérios de seleção escolar que classificam são critérios sociais: “...as hierarquias
escolares, quer se trate da hierarquia dos graus de ensino e dos títulos ou da hierarquia dos
estabelecimentos e das disciplinas, devem sempre alguma coisa às hierarquias sociais que elas
tendem a re-produzir (no sentido duplo do termo)” (BOURDIEU, PASSERON, 1982, p. 163). Os
títulos adquiridos, convertidos em posições sociais, são, em última instância uma certificação da
competência social.
Na sociedade moderna, a escola é uma instituição fundamental na reprodução social:
O sistema de ensino é um dos mecanismos pelos quais as estruturas sociais são perpetuadas. Existem
outros: o sistema sucessório, o sistema econômico, a lógica da velha fórmula marxista segundo a
qual o “capital vai ao capital”. Mas, nas sociedades modernas, o sistema de ensino tem um peso
maior, contribuindo com parte importante daquilo que se perpetua entre as gerações. Uma parte
importante da transmissão do poder e dos privilégios se faz por intermédio dos sistema escolar, que
serve ainda para substituir outros mecanismos de transmissão, em particular os que se operam no
interior da família (...) contribui, então, para ratificar, sancionara, transformar em mérito escolar
heranças culturais que passam pela família (BOURDIEU, 2002, p.14,15).

Ainda que não tenha desenvolvido uma teoria ou categoria da “exclusão social”, em La
misère du monde (A miséria do mundo), de 1991, Bourdieu analisa a miséria de posição daqueles
que “...ocupam uma posição inferior e obscura no

interior de um universo prestigiado e

privilegiado” (p. 11. Trad. autor). A miséria de posição indica a exclusão das posições centrais e
dominantes. É uma espécie de inclusão social limitada a um microcosmo que se define em relação
ao macrocosmo, e nele se justifica. Ela é
14

Habitus é definido como “...sistemas de disposições duráveis, estruturas predispostas a funcionar como estruturas
estruturantes, isto é, como princípio gerador e estruturador das práticas e das representações que podem ser
objetivamente reguladas e regulares, sem ser o produto de obediência a regras; objetivamente adaptadas a seu fim, sem
supor a intenção consciente dos fins e o domínio expresso de operações necessárias para atingi-los e, coletivamente
orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora de um regente” BOURDIEU, P. Esboço de uma teoria da prática.
ORTIZ, R. (org.) Pierre Bourdieu. Coleção Grandes Cientistas Sociais. São Paulo: Ática, 1983.
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...relativa ao ponto de vista daquele que a experimenta se fechando nos limites do microcosmo, é
consagrada a parecer “completamente relativa”, como costuma-se dizer, ou seja, completamente
irreal se, considerando o ponto de vista do macrocosmo, se compara a grande miséria de condição;
referência cotidianamente utilizada para fins de condenação (“você não tem do que se queixar”) ou
de consolação (“existe pior, você sabe”) (Id.).

Ao lado de outras situações de pequena miséria, na mesma obra está incluído um capítulo
escrito por Bourdieu e Patrick Champagne sobre a educação, cujo título diz exatamente a que veio:
Os excluídos do interior15. Após analisar a democratização do acesso a escola e ao nível de ensino
secundário, afirma-se que um dos efeitos dessa democratização foi a descoberta, por parte dos mais
despossuídos, das funções conservadoras da escola:
Com efeito, depois de um período de ilusão, e mesmo de euforia, os novos beneficiários
compreenderam, pouco a pouco, que não bastava ter acesso ao ensino secundário para ter êxito nele,
ou ter êxito no ensino secundário para ter acesso às posições sociais que podiam ser alcançadas com
os certificados escolares e, em particular o baccalauréat, em outros tempos, ou seja, nos tempos em
que seus equivalentes não freqüentavam o ensino secundário (BOURDIEU, 1995, p.220)16.

Ficou, então, evidente que o fracasso escolar não era o resultado de uma diferença natural
entre os alunos, mas sim de fatores sociais, ainda que mal definidos (Id.).
Os excluídos do interior são os jovens que, insistindo em estratégias direcionadas pela idéia
de escola como promotora da integração e da mobilidade social, não conseguem acompanhar as
categorias de ensino médio mais “privilegiadas”, apresentando baixas no aproveitamento em
relação aos níveis de ensino anteriores. São, também, os jovens localizados nas categorias de ensino
médio menos privilegiadas como, por exemplo, as que proporcionam ensino para o ingresso
imediato no mercado de trabalho. Estes, ao mesmo tempo, consideram que precisam estar no
sistema de ensino, para evitar a exclusão precoce. Mas, sabem que seus diplomas não valem muita
coisa e que restam poucas possibilidades de ascensão social através da escola.
Com a expansão do acesso ao nível secundário, ocorreu a desvalorização dos títulos
escolares. Os títulos que, antes da democratização do acesso, davam acesso a posições privilegiadas
não conseguem mais o mesmo valor no mercado de trabalho. Há um deslocamento do processo de
reprodução para níveis superiores do sistema de ensino, o que se estende ao nível superior. Dessa
forma a escola passa a ser considerada pelos alunos e suas famílias “...como um engodo, fonte de
uma imensa decepção coletiva: essa espécie de terra prometida, semelhante ao horizonte, que recua
na medida em que se avança em sua direção” (Ibid., p. 221).
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Artigo publicado originalmente no periódico Actes de la Recherche em Sciences Sociales. Paris, nº 91/92, março de
1992, cuja tradução para o português se encontra em NOGUEIRA, M. A ., CATANI, A . Estudos em educação.
Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.
16
É importante aqui frisar que no caso do nível de ensino que corresponde ao nosso atual nível médio, no sistema de
ensino francês há uma subdivisão de categorias de formação do denominado bac (baccalauréat). Dentre elas estão o bac
profissional, com suas subdivisões, e o bac destinado a formação mais geral daqueles que ingressam nas universidades e
nas grandes escolas, consideradas as formações mais privilegiadas do ensino superior.
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Bourdieu conclui o texto Os excluídos do interior, afirmando que uma das contradições mais
fundamentais do mundo social atual se refere à “...uma ordem social que tende cada vez mais a dar
tudo a todo mundo, especialmente em matéria de consumo de bens materiais ou simbólicos, ou
mesmo políticos, mas sob as espécies fictícias da aparência, do simulacro ou da imitação, como se
fosse esse o único meio de reservar para uns a posse real e legítima desses bens exclusivos” (Id., p.
225). A exclusão desses jovens garante a valorização de diplomas de níveis e escolas superiores
para aqueles que estruturam sua passagem privilegiada no sistema de ensino a partir de uma habitus
de classe. As posições sociais privilegiadas serão, portanto, mantidas para os “herdeiros”.
A distância da análise realizada por Bourdieu e da democratização de acesso ao sistema de
ensino ocorrido no Brasil, a partir dos anos 80, deve ser mantida, considerando vários aspectos:
diferença de estrutura dos sistemas de ensino; ganhos efetivos absolutos da criança escolarizada em
termos de aquisição de capital cultural; dificuldades de acesso e de permanência na escola, além da
categoria “estudante que trabalha”; estudantes que se encontram não em pequenas pobrezas mas,
ainda, em grandes pobrezas; proteção social oferecida pelo Estado irrisória, além de baixo
investimento em políticas sociais. Contudo, aspectos centrais da análise de Bourdieu se mantêm,
como a violência simbólica e a desvalorização de títulos escolares (por nível e categoria de
instituições de ensino - públicas e privadas - ou instituições hierarquizadas).
Estudos brasileiros confirmam a tendência observada em outros países, na qual a expansão
do sistema de ensino, a democratização do acesso, principalmente no nível médio, não acarretou
mobilidade social significativa e deslocou a exclusão social para níveis superiores de ensino. Eles
analisam as conseqüências da expansão do ensino no Brasil, indicando que é necessário muito mais
do que o acesso à escola para atingir o problema da pobreza, da desigualdade social e da exclusão
social.
Segundo Silva (2003), o sistema de ensino brasileiro corresponde a uma tendência
observada por autores de outros países (França, Grã-Bretanha), na qual a sua expansão não acarreta
uma maior igualdade de chances educacionais relativas. No Brasil esta expansão inicia-se no início
dos anos 80. Ao final dos anos 90, a escolarização da população de 7 a 14 anos atinge a taxa de
96% (SILVA, 2003, p. 106).
Na última década, a expansão ocorreu principalmente na segunda metade do ensino
fundamental e no ensino médio. Nesse processo, o autor observa que quando há a expansão do
acesso “...as desigualdades entre grupos sociais tendem a permanecer estáveis, e mesmo a se
ampliarem, porque os grupos em vantagem estão em melhores condições de aproveitarem as novas
posições abertas por esta expansão” (Id., p. 131). Foi observado, ainda, que a renda per capita
aumenta na medida em que se avança nos níveis de ensino, sugerindo um deslocamento da
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seletividade escolar para os níveis mais elevados de transição. Assim, ”..estaria confirmada a
tendência geral para o deslocamento das desigualdades sociais nas chances de escolarização em
direção aos níveis mais elevados de ensino, concentrando-se agora em seus níveis intermediários”
(Id., p.133).
Ao analisar a transição da escola ao mercado de trabalho através do primeiro emprego,
Hasenbalg (2004) considera que o Brasil segue o modelo norte-americano no qual as credenciais
educacionais ordenam as pessoas na “fila de trabalho”. O país não possui um sistema de ensino
voltado para a formação profissional, mas para uma formação acadêmica geral. No Brasil, a
formação profissional é feita, na maior parte das vezes, no local de trabalho. As credenciais
educacionais, então, indicam para o empregador somente características adquiridas indiretamente
relacionadas ao trabalho, tais como, hábitos de trabalho e maior facilidade para o treinamento.
Partindo, também, da análise dos efeitos da expansão do sistema de ensino (segunda metade
do ensino fundamental e ensino médio), o autor observa que, paralelamente, houve uma redução do
trabalho de adolescentes e jovens. Mas, esta redução foi resultado de uma retenção da oferta de
empregos e uma perda de qualidade dos postos de trabalho, e não uma decorrência da escolarização.
Os adolescentes e jovens brasileiros, quando há emprego, ainda trabalham e estudam, ou
abandonam o estudo para trabalhar.
Nas conclusões de Hasenbalg, os seguintes pontos merecem destaque: os brasileiros
começam a trabalhar muito cedo, e quando o fazem, ou abandonam a escola ou retardam o tempo
de sua conclusão. Isto leva à dificuldade posterior de ocupar postos de trabalho não-manuais e mais
privilegiados, que exigem maior escolarização; o nível de instrução dos ingressantes no mercado de
trabalho aumentou, no entanto, há uma desvalorização das credenciais educacionais. Ainda, ao
considerar as origens sociais, o autor observa que os filhos de trabalhadores não-manuais, no
primeiro emprego, ocupam funções inferiores às de seus pais. Os filhos de trabalhadores manuais
mantêm o mesmo estrato das ocupações dos pais. Enfim, a polarização ocupacional segundo a
escolarização se mantém: “...mais de três quartos dos homens e mulheres que começaram a
trabalhar com até cinco anos de estudo completados ingressam nos estratos de trabalhadores rurais e
manuais urbanos. No outro extremo da hierarquia educacional, a grande maioria dos que ingressam
no primeiro emprego com instrução de nível médio ou superior o faz nos estratos de trabalhadores
não manuais” (HASENBALG, 2004, p. 170).
Ressalta-se a complexidade da relação entre escolarização e mobilidade social, quando
Hasenbalg afirma que aos níveis superiores de escolarização correspondem as ocupações
privilegiadas no mercado de trabalho, o que acarreta uma distância maior da exclusão. O autor
afirma que “...uma permanência prolongada na escola e um ingresso tardio no mundo do trabalho,
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são privilégio de uma parcela bem mais reduzida de filhos dos estratos sociais mais elevados” (Id.,
p.171).
Observa-se que a escola pouco ou nada fez nas últimas duas décadas para a redução das
desigualdades de acesso ao mercado de trabalho. Alguns podem considerar que falta um ajuste na
escola para que ela venha a oferecer as mesmas oportunidades (melhoria na formação dos
professores, no espaço físico da escola, nos conteúdos a serem ensinados), atendendo às
necessidades diferenciadas de grupos sociais distintos e, conseqüentemente, atuando na inclusão
social. Mas, se o papel da escola é analisado na perspectiva da reprodução social e se os estudos
acima evidenciam os fatos, observa-se que a escola possui limites estruturais para promover a
transformação social através da inclusão social. Os ajustes não são mais do que instrumentos
capazes de promover a inclusão limitada dos excluídos, mantendo-os a uma distância constante do
centro.

Conclusão
Após uma breve retomada das idéias a respeito da exclusão social e das possibilidades de
uma educação inclusiva, observa-se a importância da reflexão sobre a noção de exclusão/inclusão
social e sobre o papel da escola na sociedade.
Se, por um lado, a noção de exclusão social é passível de críticas, por outro, ela foi
importante, particularmente na educação, por chamar a atenção de aspectos responsáveis por outras
formas de exclusão, que não a exclusão do mercado de trabalho e da participação nas riquezas
materiais. As exclusões política, cultural, afetiva, de gênero e outras, são fenômenos que passam a
ser observados, evidenciando misérias que estão inter-relacionadas e, ao mesmo tempo, estão além
da miséria material e podem acirra-las. Além disso, é observada a escala individual do sofrimento
causado pela exclusão. Por estas características, a exclusão social tem sido analisada por áreas
distintas do conhecimento e por discursos de diferentes ordens.
Mas, insiste-se, por ser social, a exclusão não pode ser pensada fora da relação entre o
recorte feito para análise, sua escala, e a dimensão macro-socioeconômica. Por exemplo, a exclusão
informacional da sociedade do conhecimento, que leva à humilhação do excluído, não pode ser
pensada sem considerar as causas e interesses do desenvolvimento desta sociedade, assim como, em
última instância, das relações sociais que a estruturam. Nesse sentido, a saída não seria
simplesmente ensinar os primórdios das habilidades necessárias para se mexer em um computador,
uma vez que a criança “pobre” não alcança as posições no sistema de ensino capaz de torna-la um
produtor de conhecimento e tecnologia. O desenvolvimento desta capacidade é restrito aos níveis de
ensino e às condições materiais de existência dos grupos sociais privilegiados. Com esse tipo de
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procedimento a escola não elimina a brecha digital, ela a desloca para um nível superior de acesso
ao conhecimento digital.
Considerando as observações acima, o objetivo da educação promotora de inclusão social –
que se sobrepõe aos demais possíveis - deve ser visto com cautela. Quando nos referimos à inclusão
social que deve ser proporcionada pela escola, temos que precisar qual exclusão está se querendo
resolver, uma vez que a amplitude e a fluidez do conceito de exclusão social não é operacional,
particularmente e analisamos a exclusão como um ramo das questões da pobreza e da desigualdade
social. Diante da diversidade de exclusão e diante da complexidade que sua análise impõe, uma
questão permanece: o que a escola pode fazer, efetivamente, diante da exclusão? Para isto, temos
que definir quais os parâmetros a partir dos quais vamos identificar a exclusão.
É certo que a compreensão do papel da escola no processo de inclusão social, não pode ser
recriada sem levar em consideração o conhecimento já elaborado sobre o papel da escola na
sociedade. Propostas de escola libertadora, transformadora, e agora, inclusiva, vão sendo feitas.
Mas, as2sim como deve-se definir a exclusão considerada, deve-se definir também, qual a escola
que estamos tomando como referencial. No caso da escola analisada na perspectiva de Bourdieu, as
dificuldades de se efetivar uma proposta inclusiva parecem maiores – limitadas à exclusão distante
do centro - ou intransponíveis.
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