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“Desvendar o mundo dos significados da diversidade ou da diferença 
e ver o que se quis fazer com elas é um caminho para descobrir 

práticas, afinar objetivos, tomar consciência e poder administrar os 
processos de mudança de maneira um pouco mais reflexiva, 

principalmente agora que as reformas educacionais levantam, entre 
outras, a bandeira da diversificação; um programa que anima todo 

tipo de apoio.” 
(Gimeno Sacristán, 2002: 13-14) 

Nesta comunicação, apresento um recorte de minha tese de doutoramento, 
defendida em maio de 2006 no departamento de educação da PUC-Rio, no qual 
abordo inicialmente os sentidos que a palavra diferença tem ganhado nos processos 
de formação de professoras/es e, em seguida, os sentidos que as professoras que 
protagonizaram meu estudo atribuíram à mesma palavra em entrevistas que me 
foram concedidas numa escola da rede municipal do Rio de Janeiro. 

Uma abordagem histórica 
Em artigo recente Vera Candau e Miriam Leite destacam “alguns marcos da 

construção do discurso sobre a diferença no campo pedagógico brasileiro, visando 
identificar a especificidade das contribuições da perspectiva multi/intercultural.” 
(2005: 2) 

Registram o forte referencial psicológico nos estudos em Didática desde o 
século XIX, quando se buscavam nesse campo os fundamentos para as práticas e 
teorias educacionais, o que já seria anunciado desde o século XVII, com Locke, e 
XVIII, com Rousseau. Nessas teorizações, defendia-se a necessidade de um 
conhecimento mais apurado das etapas de desenvolvimento humano e do respeito à 
individualidade dos educandos. 

Mais adiante um pouco, mas numa mesma linha teórica, o movimento por 
uma Escola Nova, mesmo abrigando uma pluralidade de tendências, tinha em 
comum o postulado da “necessidade de adequação das práticas escolares às 
características de cada estudante”. (Candau & Leite, 2005:4) 

Depois, é Piaget quem vai influenciar fortemente os rumos da educação no 
Brasil até hoje, afirmando um desenvolvimento cognitivo em etapas e indicando a 
“necessidade do reconhecimento das diferenças individuais nos processos 
educativos e a importância da atividade e da autonomia discente nesses processos.” 
(Candau & Leite, 2005: 5) 

De outro lado, também Skinner, com sua concepção de ensino como 
modelagem comportamental, “defende a importância da construção de seqüências 
de aprendizagens, dos comportamentos mais simples aos mais complexos, por 
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aproximações sucessivas, que deveriam ser trabalhadas individualmente por cada 
aluno/a, respeitando-se o ritmo de cada um/a.” (Candau & Leite, 2005: 5) 

Em síntese, vemos todo um caminho percorrido no sentido da compreensão 
de que, para uma ação de ensino eficiente, é preciso atender às características de 
cada indivíduo, de acordo com seu nível de desenvolvimento e em seu ritmo de 
aprendizagem, lógica esta que até hoje é muito forte em nossas escolas, ainda que 
não tenhamos avançado tanto assim na execução da tarefa de construir uma “escola 
sob medida” para cada criança.1 

Ainda seguindo o raciocínio das autoras veremos surgir a perspectiva cultural 
das diferenças através de duas influências: Paulo Freire, na década de 1950, no 
nordeste brasileiro e a Nova Sociologia da Educação – NSE, a partir de meados dos 
anos 1960, na Inglaterra. 

A NSE se contrapunha  
“à teoria do déficit lingüístico e cultural, que entendia que os alunos das 

camadas populares trariam para a escola uma linguagem e um background 
cultural deficientes, inadequados ao pensamento lógico e à apropriação do 
que seria o patrimônio cultural da humanidade, explicando assim o quadro 
freqüente de fracasso escolar desses estudantes.” (Candau & Leite, 2005: 5) 
A partir daí, a NSE apontou a diferença cultural, muitas vezes vista como 

déficit no ambiente escolar em função da estrutura social em classes, como o motivo 
para o desempenho não satisfatório dos alunos de camadas populares. 

Paulo Freire defendia que, para alfabetizar adultos, é preciso primeiramente 
fazer um levantamento do universo vocabular do grupo, fazendo um inventário da 
riqueza da linguagem do povo e indicando a necessidade de que a escola dialogue 
com a cultura de seus alunos.  

Tanto na NSE, quanto em Freire, porém, a dimensão cultural comportava 
apenas a idéia de diferenças originadas nas classes sociais a que pertencem os 
indivíduos. 

Desse modo, vemos uma outra vertente da compreensão da noção de 
diferença em educação: não mais pela perspectiva individual, mas pela origem de 
classe. Diferenças culturais seriam provocadas e provocariam desigualdades 
sociais. 

Vera Candau (1983) que, entre outros/as nos anos 80, defendia uma didática 
que não se esgotasse nos aspectos instrumentais, que superasse a noção de 
neutralidade técnica e que buscasse uma compreensão multidimensional do 
processo ensino-aprendizagem, aponta que a perspectiva crítica, construída na 
década de 80, não conseguiu dar conta dos desafios do novo cenário que veio se 
desenhando para as escolas. Para ela, 

“Globalização, multiculturalismo, questões de gênero e de raça, novas 
formas de comunicação, manifestações culturais de adolescentes e jovens, 
expressões de diferentes classes sociais, movimentos culturais e religiosos, 

                                                           
1 “A escola sob medida” é o título de um dos clássicos da Escola Nova, sob a autoria de Eduardo Claparéde. 
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diversas formas de violência e exclusão social configuram novos e 
diferenciados cenários sociais, políticos e culturais.” (Candau, 1997: 89) 
Ao considerar que “toda reflexão pedagógica exige um horizonte utópico”, a 

autora assim sintetiza sua proposta de uma agenda de trabalho para a didática: 
“reconhecer o cenário em que hoje estamos imersos. Articular a 

perspectiva crítica com as contribuições da visão pós-moderna. Romper as 
fronteiras epistemológicas e articular saberes. Favorecer ecossistemas 
educativos. Reinventar a didática escolar. Afirmar a multidimen-sionalidade do 
processo educativo. Apostar na diversidade. Revisitar os temas ‘clássicos’ da 
didática.” (Candau, 2000: 159) 
Multidimensionalidade, multiculturalismo, pós-modernidade, centralida-de da 

prática... Se no meio acadêmico parece firme um caminho rumo à consideração das 
diferenças e mesmo a sua centralidade, perguntamos: e a escola, como vê a 
questão? 

Qual diferença? 
Então, com que noção de diferença, opera esta pesquisa? No “vocabulário 

crítico” de Tomaz da Silva, encontramos: “Conceito que (...) refere-se às diferenças 
culturais entre os diversos grupos sociais, definidos em termos de divisões sociais 
tais como classe, raça, etnia, gênero, sexualidade e nacionalidade.” (2000: 42) 

Mais adiante, ao conceituar diversidade, o autor informa que este termo está 
associado ao movimento do multiculturalismo, que considera que a “sociedade 
contemporânea é caracterizada por sua diversidade cultural.” (idem: 44) 

O autor diferencia os dois termos explicando que diversidade é usado quando 
se advoga “uma política de tolerância e respeito entre as diferentes culturas”, o que 
teria “pouca relevância teórica, sobretudo por seu evidente essencialismo cultural, 
trazendo implícita a idéia de que a diversidade está dada” (ibidem: 44). Prefere “o 
conceito de ‘diferença’, por enfatizar o processo social de produção da diferença e 
da identidade, em suas conexões, sobretudo, com relações de poder e autoridade.” 
(pp. 44-5) 

Opto pelo uso do termo diferença por querer dar ênfase aos processos sociais 
de produção dessas diferenças culturais e por reconhecer que esses processos se 
dão em meio a disputas por poder. 

 
A pesquisa na escola Ma Kuxi 

Iniciei o ano letivo de 2004, participando das primeiras reuniões de 
planejamento e também de algumas aulas e outros eventos do cotidiano escolar na 
escola Ma Kuxi2. Acompanhei discussões em reuniões pedagógicas sobre a 
introdução do tema da multiculturalidade nos planejamentos da escola. Selecionei 
três professoras que mostraram mais qualidade nas discussões: Iara, Iracema e 
Jurema. 

Como Tardif (2002), tomei nesta pesquisa as professoras como “atores 
racionais”, por isso, indaguei-lhes sobre os eventos que observei. Mas, ao mesmo 
                                                           
2 O nome da escola, assim como os nomes de todos os sujeitos citados nesta pesquisa são fictícios. Optei que 
fossem de origem indígena. 
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tempo, como Perrenoud (2001), acreditei que nem tudo o que fazemos 
profissionalmente é fruto de nossa clara consciência, pois nesse terreno costuma 
reinar o habitus. No diálogo com as professoras, sei que alguns habitus foram 
trazidos à consciência e mesmo questionados, não temi esses momentos. 

 
Práticas pedagógicas e sentidos da diferença 

 
Passo agora a dialogar com os textos das entrevistas que realizei com Iara, 

Iracema e Jurema. 
Fica claro para mim que o momento das entrevistas com cada uma dessas 

professoras proporcionou-lhes um espaço de reflexão a mais sobre essas questões 
e que muito do que disseram estavam elaborando enquanto falavam. É possível, 
portanto, que outras reflexões tenham sucedido a essas, mas esse é um movimento 
que esta pesquisa não pôde acompanhar. 

Respeitando as condições postas por cada professora, observei as aulas de 
Jurema, Iara e Iracema e, durante esses momentos, fomos estabelecendo as 
combinações para que as entrevistas acontecessem. Nos três casos, as entrevistas 
aconteceram divididas em vários momentos e, nos casos de Iara e Jurema, 
começaram depois que eu já conhecia as turmas e havia observado alguma ou 
algumas aulas; no caso de Iracema, iniciamos sem que eu conhecesse as turmas. 
Foram cenários das entrevistas, o auditório da escola, a sala de professoras/es e as 
salas de aula. Todas realizadas em horário de trabalho das docentes enquanto seus 
alunos e alunas tinham aulas de educação física, assistiam a algum vídeo ou em dia 
de reunião pedagógica “uns minutinhos” antes de começar. 

Todas foram muito cordatas comigo e demonstraram interesse em participar 
de meu estudo e vê-lo ir a termo.  

Iracema me diz algumas vezes diretamente que minha presença a incomoda, 
mas deixa claro que sabe que tem a opção de não permiti-la e prefere permitir. 
Parece querer marcar que minha presença a torna de algum modo artificial. 

Nessa parte do texto, optei por abordar uma professora de cada vez, tentando 
compreender os sentidos que a palavra diferença vai ganhando conforme o 
momento da entrevista em que se coloca a discussão. Além disso, em alguns casos 
trouxe algumas anotações do diário de campo de reuniões de discussão pedagógica 
e das salas de aula. 

 
Professora Iracema 

“O corpo está aqui! Agora, cor de pele não é só o espelho, é consciência, 
né?” 

A condição de mulher negra da professora Iracema e a sua história de vida 
faz com que ela aponte que as diferenças entre negros/as e brancos/as são 
tornadas desigualdades em uma sociedade racista como a brasileira. 

Numa reunião pedagógica do início do ano, ela contou que um segurança na 
porta de uma universidade perguntou a ela e a sua colega aonde elas pretendiam ir. 
Inquirida pela diretora sobre se ela tinha mesmo certeza que a atitude dele havia 
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sido racista, respondeu: “É mesmo, e eu não chego ali sem uma história, sem todas 
as vezes em que fui barrada.” 

No momento da entrevista em que ela justifica sua “escolha” profissional, 
aponta os limites que são impostos às oportunidades de ocupação para uma mulher 
negra e pobre, através dos conselhos de sua mãe: “A minha mãe sempre disse pra 
mim que mulher negra e pobre tinha que ser professora e trabalhar, ser funcionária 
pública. (...)” 

Outro momento é quando lhe pergunto se ela acredita que é contraditório 
manter um horizonte de igualdade quando se trabalha também com o direito de ser 
diferente. Vejamos o que ela diz: 

“Isso pra mim não é contraditório, isso é mais que claro: somos 
diferentes enquanto seres humanos de origem diferente, de genética 
diferente. Mas direitos sociais, enquanto seres humanos, todo mundo tem que 
ter. (...) 

Eu acho que o caminho é que é conflituoso, mas o objetivo não. O 
caminho pra quem é negro é diferente do caminho que geralmente alguns 
brancos, de classe média, ricos, sei lá, têm, entendeu? E isso pra mim não é 
diferente. (...) porque a questão não é a diferença, é a desigualdade. É a 
desigualdade é que é complicada.” 
E foi essa diferença que o curso universitário a ajudou a compreender,  

aceitar, valorizar e assumir: “meu curso de pedagogia, me fez ter princípios políticos, 
me fez me perceber, me fez usar trancinha, me ver enquanto negra, entendeu? Me 
ver enquanto mulher, não como minha mãe dizia, mas até entender o movimento da 
minha mãe, entender o movimento de pais, da Jaci, das minhas colegas, entendeu?” 

Então, para ela é claro que, na condição de negra, ela traz traços que a 
distinguem de outras pessoas socialmente. Do mesmo modo, percebemos que ela 
entende que a sua condição de mulher também a faz distinta de outros “seres 
humanos”, que seriam os homens. 

Na sala de aula, ela marca que há diferenças entre meninos e meninas, 
quando me informa que a turma da tarde tem 20 meninos e 9 meninas. Diante de 
minha pergunta: “Faz diferença?”, ela responde: 

“Muita, muita, porque os meninos são muito agitados e muito mais 
imaturos, sabe? Eles têm uma dificuldade de parar sentado na cadeira muito 
grande, de se concentrar e de se disporem às atividades... Sempre pegam um 
carrinho, um boneco e aí é muito desgastante, tem que estar toda hora 
chamando a atenção.” 
Mas quando lhe pergunto se essas diferenças entre meninos e meninas 

geram algum tipo de conflito em sala de aula, ela responde: “Ah, muito pouco, 
porque eu sempre estou conversando com eles, que isso não existe, que quando é 
legal, é legal tanto pra menino quanto pra menina e quando é bonito é bonito pra 
todo mundo.” 

Então lhe pergunto se ela acredita que seus/uas alunos/as se dão conta de 
que há oportunidades diferenciadas para determinados grupos como homens e 
mulheres, negros/as e brancos/as, pobres e ricos/as: “Pobres e ricos. Pobres e ricos. 
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Eles ainda não conseguem... Eu já falei sobre isso, sobre negritude, sobre 
identidade, sobre história de vida, assim...” 

E quando a pergunta é se suas turmas tendem a ser mais homogêneas ou 
heterogêneas, ela aponta que diferenças por questões familiares e maturidade 
conferem ao mesmo tempo a distinção entre as turmas e a identidade de cada uma. 

“Eu acho que as duas são heterogêneas, na minha visão, é muito de 
perspectiva, eu acho que as duas são bem heterogêneas... A minha turma da 
manhã, eles têm mais problemas familiares... 

É o 2º ano. Pai que bate na mãe, sabe? Tem mais problemas assim, aí 
eles ficam sendo crianças enlouquecidas, revoltadas por causa disso... E no 
meu 1º ano, as crianças são mais imaturas. Tem cocô na calça, xixi na calça, 
tem chupeta... Aí, assim, nesse sentido é que é a homogeneidade, por causa 
da maturidade, eles são mais imaturos.” 
Ela está atenta à sexualidade de seus alunos e alunas e os conflitos que têm 

sido gerados a partir disso. Quando lhe pergunto se os conflitos étnico-raciais 
também a preocupam, ela responde: “Está mais resolvido, eu acho que a 
sexualidade está mais difícil, porque toda hora eles estão se tocando, esbarrando, 
vêem uma revista de mulher pelada. Teve um dia que trouxeram uma revista de 
mulher pelada, eu acho que é muito mais difícil por isso. O corpo está aqui! Agora, 
cor de pele não é só o espelho, é consciência, né?” 

Iracema também está atenta às diferenças quanto ao desenvolvimento de 
cada criança: “Eu acho que o que eu aprendi, que me ajuda a respeitar as crianças é 
o processo de aquisição de cada aluno, eu acho que é muito mais o respeito 
enquanto humano do que aprender a ler ‘bala’, entendeu?” 

Iracema parece viver com intensidade a dimensão cultural da diferença em 
sua vida pessoal, mas isso não se traduz em clareza dessa dimensão em sua sala 
de aula. Após o fim da entrevista, houve dois momentos em que ela mostrou-me 
atividades realizadas com as crianças, principalmente em dias em que eu não 
estava lá, em que ela abordou a diferença pelo viés étnico. 

Quando ela diz “cor de pele não é só o espelho, é consciência”, parece ter 
uma pista forte da importância da constituição das identidades das crianças e que 
essa identidade se dá em processos interlocutivos: ela ressalta que foi na 
universidade que aprendeu a ser negra como é hoje, ou seja, graças aos processos 
interlocutivos que viveu, ela constituiu sua identidade étnica tal como está naquele 
momento. 

Fica claro para mim, no entanto, que, na sala de aula, a diferença que traz 
preocupações e implicações para o seu trabalho, para suas escolhas e decisões é a 
de ritmos de aprendizagem e níveis de desenvolvimento. Talvez ela viva naquele 
momento um processo de ressignificação da diferença e esteja constituindo outras 
dimensões, mas o que sobressai, por enquanto, é a diferença no nível do individual 
e do aprendizado. 

Professora Iara 
“o que eu tenho é que olhar que necessidade que o meu aluno tem” 
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Para Iara, “cada criança é uma criança”, o que torna todas as turmas 
heterogêneas, mas como sua turma, do ponto de vista do “aprendizado”, não 
apresenta disparidades, ela a classifica como tendendo à homogeneidade. 

“Você sempre tende a achar que é heterogênea né? Porque são 25 
crianças, mas eu acho que essa turma é um pouco homogênea, é 
engraçado... É claro que cada criança é uma criança, mas eu acho assim, que 
essa turma é uma turma que até na questão do aprendizado são crianças que 
você vê que, de um modo maior, assim geral, têm algum apoio familiar. (...) 
Nessa questão do aprendizado, você vê que eu tenho 5 alunos em 
recuperação dos 25, então, nesse sentido de ritmo de aprendizado, de 
interesse, de participação, de como as crianças estão disponíveis para o 
trabalho, eu acho que é uma turma homogênea, tem uma cara homogênea 
sim.” 
Apesar da aparente homogeneidade, ela vai pontuando em nossa conversa 

cada item que poderia ser marcado pelas diferenças. O primeiro é o da presença de 
uma criança portadora de necessidades especiais em sua turma, o Itagi. 

“... mesmo sendo portador de necessidades especiais, ele se integrou 
ao grupo de uma maneira, que você vê que eu não faço mais, como no início 
do ano, que eu tinha que estar sempre: e o Itagi? Tinha sempre que ficar com 
aquela preocupação: será que ele já fez o dever? Será que ele já foi ao 
banheiro? E hoje em dia não tem mais essa tensão, porque o grupo assumiu, 
dividiu bem comigo essas tarefas. Você vê que ele faz os trabalhos dele, ele 
vem na minha mesa me mostrar, ele volta, se ele quer ir ao banheiro, ele já 
resolve como ele vai fazer isso e já me comunica que está indo.” 
Então, há diferenças na turma, mas menos significativas, pois quanto aos 

ritmos de aprendizagem e níveis de desenvolvimento, não chegam a ser 
significativas. 

Outro item pontuado por ela é o de relacionamento entre as crianças: “a nível 
de relacionamento entre eles, eu tenho muitos grupos assim, meninas e meninos, 
por causa da faixa etária, eu acho. Mas todo mundo fala com todo mundo em algum 
momento do dia ou da semana, ou brincam juntos, ou falam ou sabem o que o outro 
está fazendo.” 

A questão financeira também é mencionada: 
“A nível de, digamos assim, condição financeira, também é uma turma 

em que a maioria das crianças, vendo as dificuldades da comunidade, são 
crianças que têm um pouquinho mais, digamos assim, que outras turmas que 
eu já peguei, que eram mais carentes. (...) Isso facilitou muito o trabalho e eu 
tenho algumas crianças que têm essa situação financeira mais agravada, mas 
isso, dentro da sala – eu sei porque os pais vêm conversar, eu percebo, 
enfim, pelo modo como elas vêm vestidas ou vêm tratadas, como já 
aconteceu na escola de ter criança passando mal porque não comeu... Mas, 
ainda assim, isso não interfere no relacionamento deles. Não sei se eu estou 
respondendo bem a sua pergunta, mas eu insisto, eu acho que é um grupo 
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que consegue ser homogêneo, não é tão heterogêneo, todo mundo separado, 
fazendo vários trabalhos diferentes.” 
Vai ficando claro que as diferenças de gênero são atribuídas apenas a uma 

questão de idade e que as de ordem étnica não são percebidas, que as de 
linguagem não são ouvidas... Ou será que de fato que essa é uma turma que reúne 
crianças tão próximas? 

Revendo as anotações em meu diário de campo e puxando pela memória, de 
fato, não registrei nenhuma tensão significativa nos momentos em que acompanhei 
a turma. Nos registros gráficos que fiz das composições dos grupos de trabalho, 
percebo que há sempre meninos e meninas, crianças aparentemente brancas, 
mestiças e negras atuando juntas. A faixa etária é de crianças com 6 e 7 anos. Ou 
seja, eu não diria que não há diferenças, mas que elas não eclodiram em conflitos. 
Acredito, no entanto, que não é necessário esperar eclodirem os conflitos para que 
se atue no sentido do reconhecimento das diferenças culturais, valorizando-as e 
fazendo-as dialogar. 

Mais adiante, eu pergunto à professora se ela já se percebeu tomando uma 
atitude preconceituosa e é aí que ela vai pontuar outra forma de diferença descolada 
daquele contexto: a diferença intelectual. Ela admite ser esse o seu preconceito. 

“Às vezes, eu tenho preconceito, mas meu maior preconceito é o da 
questão intelectual. Às vezes, eu não acredito que uma pessoa que não tem 
uma formação tão intelectual vá me dizer alguma coisa de útil. É engraçado 
porque eu faço muito trabalho voluntário dentro da igreja, eu adoro conversar 
com as senhoras, eu adoro ouvir, adoro aprender com...” 
Maurizio Gnerre (1987) explica-nos que a discriminação baseada em critérios 

de linguagem e educação é quase consensual em nossa sociedade, com base na 
argumentação de mérito. No entanto, esses critérios esconderiam outros (baseados 
em critérios de etnia, religião, filiação partidária, gênero e origem social), que não 
são considerados politicamente corretos e, mais ainda, que estão previstos como 
crime pela Constituição da República. 

Iara percebe que tem o preconceito e que deve revê-lo, mas, para isso, creio, 
precisa entender como e por que seu preconceito se formou. 

 
Professora Jurema 

“diferença já é diferença” 
Ao caracterizar sua turma, Jurema esclarece que a considera homogênea por 

um lado e heterogênea por outro. Acompanhemos seus argumentos pela 
homogeneidade: 

“Olha só, é muito interessante: a minha turma reúne as duas 
características. Complicado, né? Parece, mas não é não. Eu considero a 
minha turma, em relação ao desenvolvimento escolar, uma turma 
relativamente homogênea, porque ela teve a possibilidade de viver processos 
idênticos na sua alfabetização, no seu percurso inicial escolar, então ela viveu 
as mesmas possibilidades, ao passo de que cada aluno teve um crescimento 
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diferenciado. Mas essa manutenção da turma no mesmo grupo, com o 
mesmo professor, eu acho que facilitou algumas coisas.” 
Homogeneidade em função de percursos escolares semelhantes: 

manutenção da turma, manutenção de professoras... 
Agora os argumentos pela heterogeneidade: 

“Em relação à característica individual do aluno, é uma turma 
heterogênea, porque ela é uma turma, até porque cada aluno viveu de uma 
forma diferenciada a apropriação do conhecimento, é uma turma rica nesse 
sentido, porque você tem aquele aluno que é bom em determinadas coisas, 
mas você tem aluno que lida muito melhor com a oralidade, você tem aluno 
que lida melhor com a questão do desenho, você tem crianças que têm o 
raciocínio lógico matemático muito mais desenvolvido. Então, você tem ali 
diferentes habilidades que ajudam a construir aquele conjunto. Então, como é 
que eu poderia trabalhar? Até porque é assim que eu acredito, eu tentei 
trabalhar com essas diferenças e com aquilo que desponta em cada um, 
fazendo com que eles entendessem que a gente pode aprender com o outro.” 
A diferença aqui é tomada no campo das habilidades. Cada criança parece ter 

desenvolvido mais uma habilidade diferente e, no seu entendimento, são muitas as 
habilidades que a escola pode valorizar. 

Tanto os argumentos pela semelhança quanto os argumentos pela diferença 
estão no campo do desenvolvimento cognitivo e de habilidades. 

Jurema é uma professora que marca sempre a questão da desigualdade 
social e os conflitos de classe nas discussões de estudos da equipe de docentes. As 
disparidades parecem se firmar neste campo: “...vivo todos os conflitos do que é 
trabalhar com turmas de classe popular, onde você tem as questões sociais batendo 
na tua sala de aula de uma forma muito perversa, uma turma numerosa, saberes 
assim, você não tem diferenças em sala de aula, você tem disparidades...” 

É ela a professora que mostra maior conhecimento sobre as comunidades a 
que atende a escola. Ela pertence a uma dessas comunidades. Mas, como já vimos, 
são várias e variadas. A comunidade que se instalou mais recentemente no entorno 
da escola Ma Kuxi através do programa “Morar sem risco” é caracterizada como o 
grupo mais desassistido, com maiores privações de direitos e que chega causando a 
explosão de matrículas que faz ruir o atendimento em horário integral que a escola 
oferecia. Jurema está atenta às diferenças que esse grupo traz à escola e preocupa-
se que esta possa dar acolhimento às crianças que chegam reconhecendo suas 
histórias, compreendendo-as: 

“Aqui é uma comunidade recente, isso aqui era alagado, era mangue, 
mas essa situação social é uma situação séria e que bate direto na escola, 
porque você tem, por exemplo, crianças desassistidas, literalmente, que têm 
problemas familiares complicados e que se a gente não está atenta a isso, 
você atropela essa criança, porque você não tem a dimensão do que ela vive 
e você sai como um rolo compressor, passando por cima. E eu costumo dizer 
pra algumas pessoas com quem eu converso que seria muito interessante se 
a gente pudesse ter um olhar mais atencioso para essas crianças que a gente 
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diz que são problemas nessa sala, porque se a gente parar pra olhar um 
pouco a história dessas crianças, a gente tem a dimensão de porque que elas 
são assim, e porque elas atrapalham às vezes ou porque que elas se tornam 
problema dentro da sala de aula.” 
Ela faz questão de destacar que as diferenças não aparecem apenas na 

comunidade de alunos e alunas, mas também entre as professoras da escola. Esse 
é um tema que a move em função do que ela mesma qualifica como uma 
intolerância com concepções de trabalho e da “profissão” do magistério diferentes da 
sua e que ela buscou enfrentar em sua monografia da graduação. 

“E, no trabalho, eu acho que isso vai se construindo mesmo no dia-a-
dia, você vai tentando entender como é que funciona o outro, aquilo em que o 
outro acredita e eu acho que a gente vai tentando respeitar isso. Não é fácil, 
não. Eu lembro que eu comentei semana passada que eu tinha muitos 
conflitos com o modo como algumas pessoas conduziam o trabalho. E eu 
precisei estudar sobre isso pra eu poder entender essas diferenças: 
diferenças de concepção de trabalho, essas diferenças de concepção do que 
é a profissão, de estar na profissão, de estar trabalhando numa escola de 
classe popular...” 
É interessante que ela traga as diferenças entre concepções profissionais. A 

professora Iracema também tratou disso de outra forma, quando disse que “Tem 
coisas que eu acho legal, tem coisas que eu não acho legal, tem coisas que eu faço, 
tem coisas que elas fazem.” Parece-me aqui que ela quer destacar seu direito de 
pensar e agir diferente de outras colegas e explica: “também tem a diferença de 
idade”. Diferentes idades, diferentes gerações de educadoras, diferentes valores. 
Respeitar o direito do outro de ser diferente de mim como profissional garante-me o 
direito de ser diferente dele e fazer as coisas que eu “acho legal”. Mas novamente: 
quais são os limites? Até onde podemos fazer dialogar nossas visões e ações 
diferentes? Essa parece ser a angústia de Jurema. 

 
Retomemos a epígrafe desta comunicação, quando Gimeno Sacristán disse-

nos que desvendar o mundo dos significados da diversidade ou da diferença nos 
levaria a “descobrir práticas, afinar objetivos, tomar consciência e poder administrar 
os processos de mudança de maneira um pouco mais reflexiva”. (2002: 13) 

Vimos que múltiplos são os sentidos atribuídos pelas três professoras 
protagonistas desta pesquisa. É possível perceber como esses sentidos dialogam 
com os marcos da construção do discurso no campo pedagógico brasileiro abordado 
por Candau & Leite em artigo de 2005: é forte a influência da psicologia a ressaltar 
os processos de desenvolvimento e o atendimento às individualidades desde o 
século XIX. De outro lado, a dimensão cultural trazida pela Nova Sociologia da 
Educação e por Paulo Freire comporta somente as diferenças por origem de classe 
social. 

As múltiplas identidades e pertencimentos daquelas crianças e daquelas 
professoras pouco são vistas ou valorizadas. A homogeneidade que apareceu como 
característica das turmas em todas as três entrevistas ficou por conta desse 
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apagamento. São pouco vistas ou não sabemos o que fazer com elas? Pergunto-
me: será que essas professoras se colocam a pensar em quantas e quais são as 
crianças que se atribuem uma identidade negra, por exemplo? Ou quais e como são 
as muitas formas de ser negras que têm aquelas crianças? Como cada uma vê sua 
condição de criança, de menino, de menina, de aluno/a de um CIEP, de morador/a 
de uma comunidade de favela? Como mostram e escondem suas identidades de 
descendentes de nordestinos/as? Como sentem, afirmam ou escondem sua 
identidades religiosas? 

Múltiplos são os sentidos que a palavra diferença pode ganhar e tem ganhado 
na escola. Mas Bakhtin (1992) já nos ensinou lá atrás que a palavra é um signo 
neutro e, por isso, uma arena onde se trava uma luta de sentidos. Cabe-nos como 
educadoras e educadores críticos e multiculturalmente orientados nos empenharmos 
nessa luta não fazendo calar sentidos dissonantes, mas buscando fortalecer aqueles 
que possam contribuir para uma educação que se ponha a serviço das 
transformações sociais que queremos empreender a favor das minorias que têm 
sido excluídas da cidadania plena. 
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