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CINCO REFLEXÕES SOBRE INCLUSÃO

1. A Inclusão não é um assunto de “tudo ou nada”.

2. Os aprendizes não são todos iguais e, se não são iguais, não podem ser ensinados todos e sempre de 
maneira igual.

3. Não há boas estratégias para todos os alunos

4. A Inclusão não é para alunos deficientes (tal como a escola pública não é para alunos pobres…)

5. A Inclusão não é colocar alunos com dificuldades em escolas e classes que não mudaram nada.





CINCO REFLEXÕES SOBRE CURRÍCULO

• 1. O currículo é um (o ?) caminho, é um modo de deslocação, é uma cadência de percurso e indicação 
de destino. (ir por aqui, desta maneira, a este ritmo e chegar ali neste dia). (Ref: programas , metas, 
avaliações,…)

• 2. O currículo é um “pronto a vestir” e está sempre certo: quem pode estar errado são os alunos.

• 3. O currículo procura dar uma base comum a todos os alunos para participarem na sociedade (daí a 
“Educação Básica”…)

• 4. Esta “base comum” não é só de conhecimentos, é também de atitudes, de ideias e valores. 

• 5. Concebido desta forma o currículo torna-se um fator de exclusão ( para quem não aprendeu, para 
quem não aprendeu a tempo).





CINCO REFLEXÕES SOBRE A DIFERENCIAÇÂO 
CURRICULAR

• 1. Diferenciar o currículo é criar pontes entre o currículo e o(s) aluno(s).

• 2. Estas pontes podem ser sobre os conteúdos, sobre o ritmo, sobre as estratégias, sobre as 
metodologias. As pontes não são “pronto a construir”: tamanho, utilidade, duração, estética, utilização, 
etc. etc.

• 3. Não diferenciar o currículo significa assumir uma injustiça: beneficiamos os alunos que se identificam 
com os valores e práticas do ensino e prejudicamos sem motivo os que não se identificam.

• 4. A necessidade de diferenciar o currículo não é justificada pela deficiência ou pelas necessidades 
educativas especiais: justifica-se pelas ostensivas singularidades dos alunos.

• 5. Todos os professores procuram diferenciar o currículo; a questão é quão eficaz é esta diferenciação.





CINCO REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS DE 
DIFERENCIAÇÂO CURRICULAR

• 1. Qual é o nosso compromisso com o trabalho de grupo? (Como se faz, para que serve, …)

• 2. Qual o papel que damos aos alunos com pesquisadores e formadores dos colegas? 

• 3. Qual o impacto que tem no nosso ensino o Trabalho de Projeto ?

• 4. Diferenciação curricular não é um assunto de “tudo ou nada” (pessoas, conteúdos, tempos, 
avaliação, etc.)

• 5. Que papel tem o trabalho cooperativo dos professores? (Troca de experiências, materiais, modelos 
de avaliação, etc.)





ENCERRANDO…

Caracóis:

entendo melhor os meus pés

ao não ver os deles.


