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BASTOS, V. V. Escola Maria Lúcia Westphal Santana: O currículo em uma abordagem
cultural. Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Salvador, 2007. Dissertação (Mestrado
Educação e Contemporaneidade), Linha 02, Educação, Tecnologias Intelectuais, Currículo
e Formação do Professor. Orientador: Prof.Dr. Arnaud Soares de Souza Júnior.
RESUMO
A pesquisa Escola Maria Lúcia Westphal Santana: O currículo em uma abordagem cultural
resulta de uma análise do currículo desta escola, a fim de explicar como se dá a transposição
pedagógica da abordagem cultural do currículo e como as relações sociais, de poder se processam
no dia-a-dia. Para isso, os objetivos específicos priorizam a importância da cultura local no
desenvolvimento da proposta curricular, no envolvimento e comprometimento dos professores e
alunos e em diversas atividades que realizaram em sala de aula. Pôde-se compreender e explicitar
como as relações sociais, de poder, repercutem no processo curricular e na produção de
conhecimentos. Em verdade, justifica-se a pertinência e relevância desse tema porque os
processos culturais estão intimamente vinculados com as relações sociais, especialmente da
cultura que envolve poder e contribui para produzir, definir e satisfazer as necessidades da escola,
apesar de saber que a cultura não é campo autônomo e determinado e sim, local de diferenças e
de lutas sociais constantes. Por tal razão, buscou-se em teóricos, como: Giroux (2005), Hall
(1978), Moreira (2005), Lima JN (2005), Macedo (2007), Silva (2000, 2001, 2002) a
contribuição e ampliação de possibilidades de entendimento das relações sociais, de poder e as
implicações que o currículo traz no contexto sócio, político, econômico e cultural e como ele se
traduz no cotidiano escolar. Neste sentido, a metodologia de natureza qualitativa (Lüdke/André,
1986) dirige-se a uma prática humana e sócio-cultural e compreende-se que existe uma relação
dinâmica entre o currículo e o contexto escolar local. O método, utilizado, Estudo de Caso,
segundo Yin (2001) possibilitou a penetração na realidade da escola, para envolver de maneira

13

engenhosa o desenrolar dos estudos, descrevendo, discutindo e reconhecendo as relações
estabelecidas entre os sujeitos e o objeto.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo, Cultura, Estudos Culturais, Relações Sociais, de Poder.
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BASTOS, V. V. Maria Lúcia Westphal Santana School: The curriculum in a cultural
approach. University of State of Bahia, UNED, Salvador, 2007. Dissertation (Master’s
Degree Education and Contemporaneousness), Line 02, Education, Intelectual Tecnologies,
Curriculum and Degree of the Professor. Supervisor: Prof.Dr. Arnaud Soares de Souza
Júnior.
Abstract
The research Maria Lúcia Westphal Santana School: The curriculum in a cultural approach
results in an analysis of the curriculum of this school, to explain how it is made the pedagogic
transposition of the cultural approach of the curriculum and how power, social relationships are
processed in everyday. For that, the specific purposes priorize the importance of the local culture
in the development of the curricular proposal, in involvement and commitment of teachers and
students and in several activities practiced in classes. It could be comprehended and explained
how the power, social relationships have an influence on curricular process and on the production
of knowledge. Actually, it‟s justified the pertinence and revelance of this theme because the
cultural processes are intimately linked to social relationships, specially to culture that envolves
power and helps to produce, define and satisfact the school necessities, although knowing that
culture is not an autonomous and determinate department, but a place of differences and constant
social fights. For this reason, were searched in theorists, as: Giroux (2005), Hall (1978), Moreira
(2005), Lima JN (2005), Macedo (2007), Silva (2000, 2001, 2002) the contribution and
ampliation of possibilities of understanding the power, social relationships and implications that
the curriculum brings to social, political, economical and cultural context and how it is translated
in schoolar everyday. Thus, the methodology of qualitative character (Lüdke/André, 1986) is
directed to an human and socio-cultural and it‟s comprehended that there is a dinamic
relationship between the curriculum and the local schoolar context. The method used, Case
Study, by Yin (2001) made possible the penetration in school reality, to envolve in an ingenious
way the development of the studies, describing, debating and recognizing the relationships
established between the individuals and the object.
Key-Words: Curriculum, Culture, Cultural Studies, Power, Social Relationships.
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I - PERCURSOS, RELATOS COTIDIANOS
Esta pesquisa surge motivada por dois pontos marcantes da minha vida pessoal e profissional:
primeiro a trajetória da atuação no ensino básico (docência no ensino infantil, fundamental,
médio e superior), experiência em supervisão pedagógica, inspeção escolar e coordenação de
programas e projetos. Nesse convívio com professores, alunos, colegas de trabalho, os sonhos e
anseios foram se ampliando carregados de encanto e prazer, alegria e tristeza.
Tal consideração se baseia nas observações feitas às aulas dos graduandos de Letras, Campus
XVII, Eunápolis, Bahia, em diferentes escolas estaduais e municipais que me propiciaram
aprofundamento nas reflexões, e ao mesmo tempo, indicando necessidade de novos estudos.
Surgiu daí o interesse em analisar o currículo da Escola do Núcleo da Br 367, situada em Ibiruçu
de Dentro, Agrovila, município de Porto Seguro, Ba. Sinalizo diversas situações de comunicação
(apresentação da pesquisa aos envolvidos, questionário, observação e diário de bordo) enfocando
a transposição pedagógica numa abordagem cultural.
Justifica-se a relevância dessa pesquisa pela possibilidade de análise do currículo proposto pela
escola, para compreendê-lo a partir de observações em sala de aula, respostas dos questionários
ao público envolvido, constatação do desenvolvimento das atividades programadas de acordo
com a cultura cotidiana da escola e suas implicações nas relações sociais, de poder.
Quanto a sua pertinência científica toma como base o reconhecimento da cultura da escola
partindo de situações vivenciadas em sala de aula, as manifestações culturais da escola, as
relações sociais, de poder, que o público alvo acata.
Por ser professora de Estágio Supervisionado e Prática Pedagógica no Campus XVIII, Eunápolis,
Ba, participei ativamente da formação de professores, para compreender a dinâmica do fazer
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educativo escolar. E com tal abrangência propus responder a questão: Como a Escola Maria
Lúcia Westphal Santana desenvolve as relações sociais, de poder, entre o currículo proposto
e a realidade social cultural local? Estas relações satisfazem aos interesses da comunidade
local?
Impulsionada pela investigação, inseri no percurso da pesquisa, outros aspectos que serão
configurados como relevantes para a compreensão dessa realidade. Desta forma, estabeleci como
objetivo geral a análise do currículo da escola, a fim de explicitar como é feita a transposição
pedagógica da abordagem cultural do currículo e como as relações sociais, de poder, se localizam
neste processo.
Para tanto, os objetivos específicos discutiram a importância da cultura local no desenvolvimento
das atividades diversas e no envolvimento dos professores e alunos para a compreensão das
relações sociais, de poder, que estão presentes no processo curricular de aquisição e produção de
conhecimentos. A constatação identifica-se através dos elementos culturais presentes na seleção
de conteúdos, organização e funcionamento da escola, levando em conta seu contexto, e a partir
desse entendimento, os objetivos propostos e as opções teórico-metodológicas que embasaram a
pesquisa e todo o processo de investigação.
A pesquisa está estruturada em 05 (cinco) capítulos, nos quais apresento a teorização e a
metodologia utilizada na construção desse estudo. O capítulo I traz uma descrição do objeto, dos
objetivos, das escolhas e da estrutura do texto, além do percurso metodológico que orienta a
investigação e meu entendimento sobre as relações sujeito-objeto. Salientei que a vivência e
itinerância dos elementos da minha vida, entendidos sob o ponto de vista sócio-cultural
subsidiaram a seqüência às situações observadas.
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No capítulo II estão reunidas contribuições em relação a Currículo, Cultura e os Estudos
Culturais privilegiando as relações sociais, de poder entre a escola estudada e a realidade local. O
diálogo com os autores Foucault (1993), Hall (1987), Lima Jr (2005) e Silva (2001) justifica-se
em virtude de expressar e refletir a cultura local, ou melhor, a vida cotidiana da escola.
No capítulo III descrevi a metodologia, o método utilizado e os instrumentos de análise da
pesquisa como: a observação utilizando o diário de bordo, o questionário, fundamentados nos
teóricos acima, para a análise de dados da pesquisa. Desse modo, fiz opção pela abordagem
qualitativa (Lüdke/André, 1986) porque se dirige a uma prática humana e sócio-cultural. Para
um mergulho intenso na pesquisa, o método Estudo de Caso possibilitou a penetração na
realidade da escola, envolvendo de maneira engenhosa a descrição, a discussão e a análise do
currículo da escola, Yin (2001).
No capítulo IV a discussão do currículo da escola como conhecimento e poder trouxe os autores,
Apple (2006), Foucault (1993) Giroux (1987), Lima Jr (2005), Macedo (2007), Silva (2001), com
a intenção de mostrar a visão de currículo como forma cultural. Segundo Foucault (1993) o
conhecimento e poder são inseparáveis e o currículo deve ser estudado pelas relações de poder
não somente para aqueles que o constituem, mas também pelas quais é constituído. Compreendese que a lógica do poder educativo (currículo) não pode ser separada do contexto complexo do
tempo e espaço da organização que o define.
No capitulo V, descrevi e analisei os dados da pesquisa levantados em campo de estudo. Essa
análise partiu do pressuposto de que sujeito e objeto se interagem na produção de conhecimento,
o que significa que não há objeto a priori que seria dissecado pela investigação científica. O
objeto foi aprofundado e delineado melhor ao longo da pesquisa, no diálogo com os sujeitos
envolvidos no processo de concretização do estudo do currículo investigado. Assim sendo, a

21

pesquisa de campo possibilitou investigar as relações sociais, as manifestações culturais em que a
escola está inserida.
Nas considerações finais retomei os objetivos da pesquisa, seus limites ante a complexidade do
tema, além das possíveis contribuições para o currículo da escola e os estudos curriculares,
levantando pontos para reflexão e aprofundamentos em trabalhos futuros. Portanto, algumas
questões secundárias, relacionadas à problemática da relação de poder, serão mencionadas como
provocações em continuidade à pesquisa.
1.1 Traços marcantes da minha cultura
Tomando como inspiração as idéias de Ardoino (1998) muito mais que uma trajetória, as marcas
de minha formação foram pontos relevantes no processo de análise do currículo analisado. Em
cada enfoque desvendei a elaboração e organização desse currículo através do Programa de
Desenvolvimento da Escola (PDE), o qual analisei os objetivos, as atividades propostas para o
seu desenvolvimento tornando-se extremamente importante a abordagem das relações sociais, os
interesses e necessidades dos sujeitos envolvidos, que permitiram a constatação de como é, e
como foi produzido o currículo da escola.
O relato de trajetória de vida, escolha profissional, vida intelectual, formação docente,
experiência de sala de aula, aspectos relacionados à construção de conhecimentos durante o curso
de Mestrado, a proposta do projeto de pesquisa, a escolha da linha 02 de pesquisa, Educação,
Tecnologias Intelectuais, Currículo e Formação do Professor, do Programa de Pós-Graduação em
Educação e Contemporaneidade (UNEB) encheu-me de expectativas.
Esses relatos têm valor nas palavras de Pessoa (2005):
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O meu olhar é nítido como um girassol/Olhando para a direita e para a
esquerda/ e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada
momento/ É aquilo que nunca antes eu tinha visto/ Sinto-me nascido a cada
momento/ Para a eterna novidade do Mundo [...]

Efetivamente, as influências do autor, as experiências e vivências como professora marcaram no
processo de enfrentamento de novos caminhos. Todavia, ao longo do tempo, o currículo tem
fornecido retornos estimulantes nas observações e nas críticas construtivas, como um fecundo
girassol, que a cada momento em que se vira para firmar em um ponto, novos caminhos e grandes
indagações surgem para que continuemos perseguindo o tema abordado. O que se torna
pertinente é a maneira como o currículo atua e se situa no dia-a-dia, na dinamicidade, na
flexibilidade das atividades, nas manifestações culturais, mergulhado nas suas raízes que
produzem frutos, protegem sementes e enxertam coisas futuras.
Contudo, vários têm sido os percalços nessa caminhada: dificuldades às condições precárias para
a visita às escolas, salas sem carteiras, sem quadro negro, sem transporte. Esses problemas não
desanimavam os professores que desenvolviam, envolviam e comprometiam os alunos em
diversas atividades em sala de aula e fora dela. E é essa dinâmica específica de cada escola que
lhe confere a identidade peculiar, configurando a sua cultura.
Forquin (1993, p.11) afirma que a cultura como modo de vida de uma comunidade está inserida
no cotidiano, nas mais simples e triviais situações escolares, na vivência curricular. Logo,
considero que os modos cotidianos, momentos de descontração, de prazer, constituem uma
microdinâmica1 que materializa na prática o currículo para além de sua formalização.

1 microdinâmica – alternativa para a tomada de decisão em diferentes ambientes da prática do
currículo
Nesses
termos, os estudos sobre o currículo articularam nas relações sociais entre professores,
alunos e coordenação possibilitando o entendimento das experiências vividas em sala de aula, as
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angústias e tristezas, desilusões, alegrias, desafios e conquistas que marcam a história de vida de
cada um. De acordo com (MORIN,1991.p.26) a vida intelectual é inseparável da vida pessoal.
Não somos daqueles que têm carreira mas dos que têm vida”. Contudo, Drummond (1971)
enfatiza: dificílima dangerosíssima viagem de si, a si mesmo: pôr o pé no chão do seu coração,
experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem descobrindo em suas próprias
inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de com-viver (DRUMMOND, 1971).
Não obstante, é nas lembranças, embrenhadas nas recordações, que “toda maturidade exige um
tempo cuja duração é quase irredutível ao próprio tempo”(Marchand,1985). .As experiências
pedagógicas fizeram com que eu refletisse sobre o que no passado gestou o instante de agora, e o
presente se descobre à medida que se explora e vive-se a vida.
Assim, esta pesquisa visa à compreensão, explicitação e aproximação entre o currículo proposto e
o contexto cultural local, de forma a entender como o segundo institui o primeiro e que
contribuições esta análise traz para as discussões culturais de currículo.
1.2 O homem e sua relação com o mundo
A análise se desenrola, em grande parte no campo da cultura e especialmente, na exploração das
observações das atividades desenvolvidas em sala de aula. Nesta mesma linha, penso que a
condição humana, o (a) professor(a), atravessado(a) por inúmeros pontos divergentes e
convergentes configura a todo o momento as formas de compreender a realidade sociocultural e a
que lugar ela se encontra.
Esta afirmação evocou as dificuldades que tive, em 1969, ao sair de uma cidade do interior para
estudar numa cidade grande, Ipatinga (MG), que me acolheu, como “ser-no-mundo” e “ser-com-
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o-mundo”, oportunizando a constituição de minha identidade, sonhos e conhecimentos, naquele
lugar. Lembro-me de Freire (2006) que argumenta:
O homem, ser de relações e não de contatos, não apenas está no mundo, mas
com o mundo. Estar com o mundo resulta de sua abertura à realidade, que o
faz ser o ente de relações que é. A partir das relações do homem com a
realidade, resultantes de estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação,
recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu mundo. Vai dominando a
realidade. Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ela algo de que ele
mesmo é o fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura
(p. 47 e 51).

Poderíamos dizer, por extensão, que cada ser pessoal personifica a realidade criando a seu modo
singular o mundo onde está/é. Hoje, entendo essas relações que se criam, recriam e decidem
como o homem participa para se apropriar e reconhecer as suas tarefas cotidianas na escola da
metamorfose da vida (JOSSO, 2001). O Ser-no-mundo refere-se viver a realidade da vida, dos
livros, de ser professora, funcionária pública, de dirigir, discutir, refletir e analisar o currículo,
somando-me aos educadores preocupados em buscar respostas para a educação. Esse mundo em
que estou, portanto, é um conjunto de referências que compartilho com outros (MAFFESOLI,
2004).
Nesta compreensão, Ardoino (1998, p.194) diz que a educação está profundamente enraizada na
cultura, cria e traduz a cultura da escola. Partindo daí, é possível compreender que o currículo
baseia-se na experiência dos sujeitos envolvidos, no diálogo entre alunos, professores,
coordenação e comunidade escolar, na reflexão e em tudo que emana da cultura local. Essa
cultura é, sobretudo, atividade, ação, experiência, e, entender o currículo como forma (processo)
cultural implica em analisar os aspectos sociais, culturais e econômicos a eles relacionados de
modo fundamental.
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Neste pensamento, Lima Jr (2005) diz que isto implica o modo singular como cada um vive o
currículo, em conseqüência a formulação, a proposição e a institucionalização curricular tornamse um aspecto, um momento, de um processo impossível de fixar em uma única expressão,
devolvendo ao sujeito a chance de criar com autonomia e liberdade expressões curriculares
distintas. Desse modo, o homem institui saberes diversos e específicos a partir de diferentes
fontes subjetivas e objetivas com o que ele interage e se articula no contexto, a depender dos seus
interesses, demandas e necessidades para sobreviver a tudo que se cria.
Sabemos que essas questões ideológicas diferem em razão do padrão cultural e econômico que
norteiam o imaginário de um povo, no entanto passamos a entender a necessidade e importância
do sujeito levando-o a refletir e ser mais cuidadoso e criterioso com o assunto a ser estudado.
1.3 A tentativa de definir a cultura da escola
A escola é uma organização social, atenta aos aspectos de burocratização e às influências que
sobre ela são exercidas pelo contexto social em que se encontra. É indispensável à percepção das
diferentes vozes constituídas em meio às relações pedagógicas, culturais, de poder e as
experiências vividas. Por conseguinte, a idéia de currículo parte do pressuposto de que o
conhecimento se concretiza no processo de conhecer o contexto da escola, sua cultura, as
interações estabelecidas no diálogo, ações, comportamentos e aptidões a partir de suas vivências
grupais.
Desse modo, escola ainda que esteja integrada num contexto cultural produz sua cultura interna
que lhe é própria e que exprime os valores e crenças que os professores, alunos e coordenação
partilham (NOVOA,1995). Assim, Brunet (1995) afirma que apesar da escola estar integrada
num contexto cultural mais amplo, relacionada com a cultura local, produz uma cultura interna
que a diferencia uma das outras, cada escola em particular tem a sua cultura que reflete todo um
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conjunto de práticas, valores e crenças, partilhados por todos aqueles que interagem no seu
âmbito social.
Ressalto, ainda, que a cultura determinada pelo conjunto de fatores que
influem na socialização, aspectos que mudam no tempo e que refletem nas
formas de perceber, avaliar, compreender, fazer e comportar-se dos sujeitos,
uma vez que, interagem com os aspectos dos diferentes ambientes sociais
formam uma complexa rede cultural.

Essa rede estabelecida admite e reflete as variações culturais da escola e os alunos encontram
conexões com seu capital cultural pessoal, de origem, para aproximar-se desse meio que os
rodeia. Na verdade, as discussões proporcionam a compreensão das relações sociais, de poder, na
direção de reforçar o processo curricular na construção coletiva, social, histórica e subjetivada.
O que importa é perguntar ao sujeito o que ele faz, diz e autoriza do currículo, sua razão de ser
curricular, do que verificar o que uma proposta, formalização e institucionalização do currículo
significa em si mesma, em abstrato, ou mesmo em um sentido único e universal.2
1.4 Nas rotas da descoberta
As diferentes rotas que aparecem à medida que se pesquisa, permitiu a maturidade daquilo que eu
pensava, tendo sua origem no concurso de vestibular/1969, (MG) na PUC, Caladinho
(Cel.Fabriciano), MG. Pretendia estudar Farmácia, porém não havia esta opção na Faculdade,
tentei, então, o Curso de Letras, pelo fato de apresentar a Literatura e a Língua Portuguesa
atividades que exploram as relações de intertextualidade, tanto entre textos lusitanos e brasileiros,
de diferentes épocas, de organização do pensamento, da objetividade e da praticidade, sem
2 - conforme sessão de orientação com o prof. Dr. Arnoud Soares em 27.09.08
esquecer o rigor da informação/comunicação.
Este curso, em especial, ajudou-me a “ler” nas entrelinhas e compreender o tempo pelo olhar no
2
transcorrer
da história, talvez uma das tarefas mais nobres da educação. Ler o próprio tempo, der
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o complexo tecido histórico que sustenta o presente, fazer desse ato de ler um movimento de
reler, rever continuo e ter clareza de que em todo texto, outros textos, outras vezes, outros tempos
se cruzam num diálogo intenso e permanente, contribuindo para uma visão de um mundo mais
humano. Pude ainda, analisar, comentar e criticar o texto literário apropriando-se dele em sua
magnitude para representar um diferencial no mundo das leituras velozes dos meios de
comunicação.
Neste estudo literário-vivencial de Assis (2005) contrastando com Loyola Brandão (2000) e ou o
cantor Lenine, do poeta Gregório de Matos (2005) trouxe o papel do tempo/espaço na
transformação de vidas, de forma especial, o tempo vivido e marcado pelas pressões sociais que
sufocam os sonhos de muitos; o amor, energia eterna de tantas vidas; a metalinguagem reflexiva
sobre a própria escritura do texto, refletindo sobre temas e formas que representam as buscas,
angústias e necessidades constitutivas da essência.
Segundo Cândido (1968) a literatura organiza a mente e refina a sensibilidade, como afeto de
valores num mundo onde eles se apresentam flutuantes. Tal afirmação propicia aos leitores o
valor da fruição poética, diferencial para o homem de nossos dias, muitas vezes massacrada pela
estética indiferenciada e veiculada pelos meios de informação e comunicação. É preciso estar
consciente que “a poesia nos protege contra a automação, contra a ferrugem que ameaça nossa
formulação de amor e de ódio, de revolta e de reconciliação, de fé e de negação”. (JAKOBSON,
1992 ).
Essa perspectiva poética e real, a busca de novos conhecimentos deu ênfase a discussão no Curso
de Pedagogia em que a didática, segundo Demo (1993) baseia-se no “aprender a aprender” e que,
fundamenta-se na construção auto-suficiente e emancipatória de um sujeito histórico-social
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competente, com base no conhecimento atualizado e em constante renovação.

Em outras

palavras, Saviani (2006) complementa:
Do ponto de vista da didática, a definição de métodos de ensinoaprendizagem deve levar em conta aspectos lógico-psicológicos e
socioculturais de organização da atividade cognoscitiva e do processo
assimilação/apropriação do conhecimento sem perder de vista o arcabouço
conceitual, a estrutura das disciplinas escolares, ou seja, a dimensão
curricular do processo pedagógico (p.14).

Nesta discussão, a didática tem múltiplos aspectos que determinam o processo educativo,
pedagógico sobre a organização escolar, como se constitui o currículo, sua criação, invenção e
reinvenção do ensino e da aprendizagem. Sob essa lógica a didática está ligada à sociologia e
ideologia do currículo, as disciplinas escolares, as questões sobre a unidade conteúdo/método no
processo pedagógico, estudos são analisados sobre o que é e como se constitui o saber escolar e
faz reflexões/prescrições sobre o que é necessário/desejável para o (a) aluno (a).
Com a sistematização de obras lidas durante a pesquisa, refleti os temas relacionados ao estudo
da compreensão do currículo cultural. O trabalho durante vinte anos desenvolvido nas Escolas
Públicas contribuíram no enfrentamento dos desafios, das soluções de problemas, no
acompanhamento às transformações da sociedade, da reconstrução e/ou construção de
conhecimentos consistentes e duradouros. Essa experiência deu a complexidade da prática
educativa que de acordo com a LDB 9394/96:
[...] a educação básica da qual o ensino fundamental é parte integrante
deve assegurar a todos a formação comum para o exercício da prática
educativa e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho em estudos
posteriores (LDB, art.22).
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O exercício desta prática possibilita o sujeito a participar das diferentes esferas da vida pública,
ser capaz de refletir, emitir julgamentos e se posicionar diante dos problemas de sua vida pessoal,
social.
Nesse ritmo, a trajetória do professor de ensino fundamental e médio; da ação coletiva e
individual de cada um, desde a elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) até a
mais simples tarefa a ser executada, uma nova compreensão se estabelecia, um novo paradigma
surgia e daí sempre o desejo de outra configuração do real e do ideal. Neste confronto entre o
desejo e o desafio existia a realização de momentos em que o todo, o espaço, a tentativa do
empenho, a luta, enfim, a construção efetiva de outro modo de fazer, aprender e conviver com as
normas é que valorizam o homem e o seu bem-estar social.
Com efeito, o PDE, da Instituição Escolar caracteriza o seu próprio perfil, ao delinear sua
proposta de educação. É o currículo que confere à escola a sua identidade, a qual espelha e
expressa a sua fundamentação filosófica, política e pedagógica do processo educativo em todos
os seus níveis, infantil, fundamental e médio; articula a mobilização de toda a unidade escolar na
discussão, na proposição de idéias e na implementação desse PDE, evitando assim, a
fragmentação da ação educativa em sua totalidade para buscar alternativas de ação, em vista dos
objetivos propostos e da diversidade cultural da comunidade escolar.
Sob cada experiência vivida desvendei os processos e os aspectos relativos à escola, a integração,
a parceria e a participação efetiva no acompanhamento dos professores em sala de aula; o seu
papel aglutinador e sua condição de intérprete da realidade escolar para levantar necessidades
alternativas e gerar cada vez mais confiança e credibilidade contribuiu e estimulou as discussões
coletivas num movimento de participação e reflexão continuada da ação dos envolvidos no
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processo educativo, em que os conhecimentos se confrontavam e a síntese desse conflito servia
de referência para sustentar a ação docente (MEDINA,1996).
Nesta visão, o processo pedagógico, o grande desafio do “saber com sabor” de Alves (2000), o
pensar e o aprender a aprender no contexto globalizado do conhecimento moderno reporto Pessoa
(2005), na pessoa de Álvaro de Campos:
[...] Sentir tudo de todas as maneiras/ Viver tudo de todos os lados/ Ser a
mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo/ Realizar em si
toda a humanidade de todos os momentos/ Num só momento difuso, profuso,
completo, longínquo [...] (PESSOA,p.458).

Essa poesia intimista, marcada por profunda angústia e melancolia retrata a única realidade da
vida: a sensação. Fiz alusão a ela porque a base de toda minha vida está na sala de aula em que se
permite o diálogo, o debate, o contraste, a construção de conhecimento, uma vez que a
participação dos alunos, docentes e direção, frente às questões do cotidiano, das relações sociais e
culturais propicia um clima de confiança entre eles e facilita a aprendizagem, numa inter-relação
de respeito, amizade e valorização.
Ao longo dessa trajetória consolidada no campo de estudo do currículo, vislumbrei espaços do
cotidiano repleto de discussões, disputa e conflitos que possibilitaram a ótica do poder
hegemônico de educadores e educadoras sobre os alunos ((FLEURI,2003.p.63-64). Realço essa
compreensão como ato de prática educativa partilhada porque o exercício docente é um
compromisso com a educação e com a diretriz política e social da vida acadêmica. E as várias
experiências na área de Educação, tornou-se elemento fundamental no trabalho educativo e na
dinâmica relação entre o formal e o lúdico, e em termos de vivência no espaço acadêmico a
construção e reconstrução de conhecimentos, saberes, valores, competências e habilidades
básicas que envolve ao ensinar.
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Todos esses saberes sociais e culturais ampliaram os conhecimentos considerados indispensáveis
ao desempenho profissional. Na gestão da coordenação do colegiado de Letras, as informações
foram redimensionadas dando maior flexibilidade administrativa e mais eficiência técnica ao que
o curso propunha.
Na história de vida no âmbito das práticas educacionais, a formação pedagógica favoreceu o
embasamento necessário para participar de diferentes eventos, congressos, cursos relacionados à
formação de professores e atuar como agente na área de Educação.
Além disso, refleti a estrutura de vida do idoso no bairro onde está localizado o Campus XVIII,
UNEB. Neste projeto de extensão Melhor Idade: Vida Feliz, o objetivo era proporcionar ao idoso
a valorização da auto-estima e outras ações pertinentes ao seu bem estar. Vi naqueles olhares
carentes de amor, de família e sociedade as lamentações do dia a dia; a tristeza do seu semblante,
ali, no canto, na dança, no abraço, no beijo; àquele povo machucado pelo tempo, pela ânsia de ser
valorizado. Compreendi e aprendi a observar os limites de nossa capacidade ,“aprender a se
conhecer

melhor

antes

de

conhecer

(o

outro)

e

também

é

preciso

começar.

(KORZAK,1985,p.168).
Por estas vias da itinerância (Macedo,2002), dos diversos e diferentes caminhos que andei,
observei que eles estão se definindo para prosseguir adiante. O ato de enfocar o currículo se dá na
efemeridade da vida e faz com que nos preocupemos em deixar registrados os caminhos
percorridos, as dificuldades enfrentadas, as opções adotadas, para que a continuidade não
represente a reinvenção da roda, mas o caminho que nos leva à frente, as tentativas em torno do
inusitado, a ousadia positiva e comprometida com os avanços e os desafios da modernidade.
Minhas reflexões caminham em direção a vários aspectos educacionais, dando predominância ao
currículo da escola do Núcleo. Assim avançar no sentido de conectar o sujeito e o conhecimento,
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experiências de vida, práticas docentes estarão somando para a compreensão de mim mesma e
dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Entre o desejo de conhecer e a plena realização dos sonhos
há o espaço da tentativa e do querer, do empenho, da luta, da construção efetiva do querer fazer.
Assim, esta pesquisa visa avançar na reflexão culturalista do currículo à medida que procura
entender e explicar como esta teorização acontece na prática, identificando novos potenciais
pedagógicos e desmistificando idealizações teóricas.

CAPÍTULO II
O CURRÍCULO, A CULTURA E OS ESTUDOS
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CULTURAIS NAS RELAÇÕES SOCIAIS, DE PODER
Este capítulo aborda alguns aspectos acerca do currículo, cultura e dos Estudos Culturais com
base nos autores Foucault (1993), Hall (1978), Lima Jr (2005), Moreira e Silva (1994).

A

virtude fundamental deste assunto é a de não desconhecer as densidades interpretativas que
transbordam os campos temáticos dos Estudos Culturais, a importância do processo curricular
que expressa e reflete aspectos da cultura local, permitindo o diálogo polissêmico
(polireferencial) dessas relações de poder (SILVA,2001).
No que diz respeito ao assunto, os processos culturais estão intimamente vinculados com as
relações sociais, especialmente a da cultura que envolve poder e produção, define e satisfaz as
necessidades da escola. Essas relações constituem a vida cotidiana da escola, ou seja, uma rede
de práticas sociais que vão delinear a cultura da escola.
A vinculação da cultura aos Estudos Culturais compreende as formas históricas da consciência ou
da subjetividade, formas subjetivas pelas quais vivemos, ou melhor, o lado subjetivo das relações
sociais. Os Estudos Culturais estão preocupados com a sociedade, como ela se movimenta,
examina os processos sociais, as práticas pedagógicas, como elas se desenvolvem no espaço
escolar e como estão imbricados nessas relações sociais, de poder (SILVA, 2001).
Nesta perspectiva, os Estudos Culturais têm um fecundo campo de novas e ou renovadas
indagações especialmente no que se refere às vinculações entre cultura, educação, identidade e
currículo. Apresentam amplo panorama sobre o surgimento, a constituição e o seu
desenvolvimento como área de múltiplos estudos que concebe a cultura como campo de luta e
território político.
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Suas conexões e embates aos marxistas e feminismos e sua oposição ao racismo são focalizados,
bem como, suas aproximações e cruzamentos com vertentes teóricas e tendências metodológicas.
A cultura, as relações sociais, de poder perpassam a complexidade epistemológica e
metodológica do currículo, terreno vasto, vinculado a interesses sociais e políticos que norteiam
as lutas no espaço escolar local.
2.1 A idéia de cultura e currículo – base epistemológica da pesquisa
Em todos os seus sentidos, social, intelectual ou artístico, acultura deriva da palavra latina
cultura, que na literatura do século XV significava o cultivo da terra, de plantações e de animais
(SANTAELLA,2003).

Aparece no século XVI, ampliando a idéia de cultivo da terra, dos

animais para a mente humana, significando que a mente humana cultivada, apresenta elevado
padrão de cultura ou civilização. Consolida-se, pois, no século XVIII, com o caráter classista da
idéia de cultura, em que as classes privilegiadas da sociedade européia atingiriam o nível de
refinamento, caracterizando-as como cultas.
A idéia de cultura no século XX passa a incluir a cultura popular, embrenhada nos meios de
comunicação de massa. Outro sentido, originado no Iluminismo, se associa a um processo geral
de desenvolvimento social, comum nas ciências sociais, que sugere o processo de
desenvolvimento da humanidade, constituído por etapas definidas, pelo qual as sociedades
passam.
Com o sentido cultura, no plural, corresponde aos diversos modos de vida, aos valores,
significados compartilhados por diferentes grupos (nações, classes sociais, grupos étnicos,
religiosas, de gênero, etc) e períodos históricos. Esta visão é antropológica de cultura, em que se
enfatizam os significados que os grupos compartilham, ou seja, os conteúdos culturais significam
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a forma de vida de um dado grupo social. Enfim, cultura, por ser uma palavra popular na pósmodernidade, suas fontes mais importantes permanecem pré-modernas.
Estas aproximações da definição de cultura, não se tratam de algo estático, mas processo de
construção contínuo, dinâmico e principalmente conflituoso. A todo tempo, a cultura é construída
pelos seres humanos nas relações com o(s) outro(s), com o mundo físico, no decorrer da história,
no interior da escola, nas múltiplas realidades, enfim, em outras culturas.
É importante salientar que a cultura tem impacto nas Ciências Sociais e nas Humanidades em
geral. Por ser derivada da antropologia social refere-se a significados compartilhados, ressaltando
a dimensão simbólica, o que a cultura é como político-social.. Implica, pois, no currículo que é
um conjunto de práticas e relações sociais, por meio das quais são produzidos e compartilhados
em um grupo social.
O currículo, então, refere-se às seleções feitas pelas escolas no interior da cultura e o processo de
organização do currículo é o modo no qual as prioridades são decididas e postas em prática
(LAWTON apud FOURQUIN,1993,p.25). É como construção social resulta de processos
conflituosos e de decisões negociadas.
Essa visão pressupõe os “diversos âmbitos e níveis nos quais se produz, negocia e reproduz o
currículo” (GOODSON, 1991, p.11). Compreende-se que a elaboração e as práticas curriculares,
envolvem situações conflitivas a serem negociadas ou consensuadas. É necessário, pois, a
existência do conflito para garantir a desmistificação do saber, que passa a buscar respostas a
questões, como: de onde vem, de quem é, a quem serve e para quem é distribuído o
conhecimento escolar (SILVA, 1988), ou seja, questionar o conhecimento, “suscitar a
perplexidade

diante

do

inesgotável

assunto”(BUCHNIAK,1992,p.37).

número

de

questões

sobre

um

determinado
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Na concepção de Williams (1984) as disciplinas são escolhas que se fazem em um vasto leque de
possibilidades, ou seja, como uma seleção da cultura, conjunto de práticas que produzem
significados. Neste sentido, Silva (1999) pontua que o currículo é o espaço em que se concentram
e se desdobram as lutas em torno dos diferentes significados sobre o social e o político.
O currículo é o conjunto de práticas que propiciam a produção, a circulação e o consenso de
significados no espaço social e que contribuem para a construção de identidades sociais e
culturais. E qual é essa relação entre cultura e currículo? A cultura é um terreno no qual se
processam disputas pela preservação ou pela superação das divisões sociais; o currículo é um
espaço em que esse mesmo conflito se manifesta; é um campo em que se tenta impor tanto a
definição particular de cultura de um dado grupo quanto o conteúdo dessa cultura.
O currículo é um território em que se travam lutas em torno de significados; não é um veículo
que transporta algo a ser transmitido e absorvido, mas sim um lugar em que, em meio a tensões,
se produz e se reproduz a cultura. Enfim, currículo refere-se à criação, recriação, contestação e
transgressão (MOREIRA E SILVA, 1994).
A cultura proposta pelo currículo importa analisar a cultura vivida na sala de aula, o que
realmente ocorre em seu interior. O currículo tem que ser entendido como a cultura que surge de
uma série de processos, decisões prévias acerca do que vai ensinar, as tarefas reais que serão
desenvolvidas, a forma como a vida interna de sala de aula e os conteúdos de ensino se vinculam
com o mundo exterior, as relações sociais, o uso de materiais, as práticas de avaliação
(SACRISTAN, 1991).
Nesta pespectativa, o espaço escolar, a construção e reconstrução de conhecimentos, saberes,
valores, crenças, competências e habilidades básicas são as linguagens utilizadas no convívio das
resoluções de problemas, análises e interpretações de fatos que fazem compreender o entorno
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social em que vive a comunidade escolar, pois o conhecimento não se separa da vida material da
sociedade, ou seja, é processo inerente à relação que os homens estabelecem entre si e com a
natureza, na produção e reprodução de sua existência (SAVIANI, 2006).
Na visão materialista histórica do conhecimento, ou seja, na pedagogia socialista, o sujeito e o
objeto são ativos, estão em mútua interação porque a realidade é regulada por leis próprias,
independente da consciência do sujeito e só “torna conhecimento como produto de uma
consciência ativa que apreende e abstrai o movimento existente na totalidade” SILVA, 1988,p.33.
Desta forma, o sujeito e objeto determinam-se reciprocamente: o sujeito cria, projeta, prevê com
base na prática social, no conhecimento acumulado, na observação do movimento do real,
valendo-se de suas necessidades (materiais e espirituais), que lhe provocam dúvidas, sentimentos,
emoções e lhe exigem interpretações, explicações, representações: enfim, o sujeito interfere na
realidade.
Na perspectiva histórico-crítica, o conhecimento sistematizado; transmissão/conhecimento
permite ao mesmo tempo o desenvolvimento do raciocínio sistemático, metódico, do próprio
pensamento teórico, do conhecimento científico, mas também não se restringem à imaginação,
especulação, representação e descrição.
2.2 A perspectiva dos Estudos Culturais nas ações da escola
Os Estudos Culturais surgiram nos anos 1960, na Inglaterra e são dirigidos pelas demandas
sociais e políticas do contexto histórico. A década de setenta (1970) foi o período de afirmação
dos Estudos Culturais e no início de oitenta (1980) desponta a influência de teóricos franceses
Foucault (1993), Bordieu (1977), entre outros.
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Atualmente, os Estudos Culturais se concentram na investigação das interações de classe e na
formação da ideologia. Apresentam um esboço do seu desenvolvimento na América Latina, com
especial ênfase à identificação das temáticas mais abordadas e dimensões mais polemizadas.
Este campo de estudo surge de forma organizada, através do Centro Contemporâneo de Estudos
Culturais, pós-guerra. Os autores Williams (1958) e Hoggart (1958) desenvolvem a ênfase na
literatura social deslocando-se para a vida cotidiana. Ressaltam sua profunda imersão em
questões culturais, tais como, a tensão local-global, a hibridação de identidades e uma crescente
multiplicidade de temas.
Enfatizam, ainda, os efeitos que têm tido na pluralidade e na hierarquização das culturas, bem
como na fragmentação das identidades nacionais modernas. O eixo principal está nas relações
entre cultura contemporânea e a sociedade, isto é, suas formas culturais, instituições, práticas
culturais e as mudanças sociais. Preocupam-se, também, com a produção de conhecimentos para
compreender o mundo cotidiano e as relações que neles se processam, de forma a fortalecer os
movimentos e grupos sociais subordinados.
Os Estudos Culturais vêm alertar os professores para as questões da cultura, da raça, da
identidade, do poder, do conhecimento, da ética e do trabalho, levando-os a repensar as
finalidades últimas da escolarização e o seu verdadeiro significado, no mundo de hoje, um mundo
inexoravelmente globalizado, de alta tecnologia, e

tão diverso como nunca havia sido em

qualquer outra época da história. Assim, os Estudos Culturais fazem-nos, no fundo, repensar os
fins últimos da escolarização. Os autores Aronowitz( ) Penna( ), Pinar( ) Simon( ) McLaren( ) e
outros, nos possibilitam a idéia recorrente de uma nova cultura pós-moderna que tem vindo a
emergir, marcada pela especificidade, diferença, pluralidade e múltiplas narrativas, que o
currículo não negligencia.
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Em contrapartida, Hall (1978) faz abordagens estruturalistas e semióticas da cultura e da
comunicação para que houvesse circulação, afirmando que na ótica dos Estudos Culturais as
sociedades capitalistas são lugares da desigualdade no que se refere à etnia, sexo, gerações e
classes, sendo a cultura o lócus central em que são estabelecidas e contestadas tais distinções.
Nesta direção, a cultura tem sido o conjunto de todas as experiências de vida de um grupo e que
implica a inclusão de muitos elementos de análise que antes não se discutiam. Assim, Forquin
(1993) sinaliza que a cultura é um patrimônio de conhecimentos e competências, de instituições,
de valores e de símbolos, constituído ao longo de gerações e característico de uma comunidade
humana particular.
Pode-se entender que a cultura da escola está impregnada de saberes, atitudes, valores,
experiências do cotidiano e na vivência do aluno, procurando respeitar seu ritmo e seguir o seu
desenvolvimento. Além disso, a cultura é vista como um campo relativamente autônomo da vida
social e que tem uma dinâmica independente de outras esferas que poderão ser consideradas
determinantes. De forma que, os Estudos Culturais concebem a cultura como campo de luta,
campo contestado de significação, de jogo de poder. E esse campo define a forma como as
pessoas e os grupos são.
Por conseguinte, Gramsci (1978), teórico marxista e líder comunista, considera a cultura de
classe popular como objeto de estudo e de prática política. Para ele, constitui o mais sofisticado e
fértil desenvolvimento de uma abordagem marxista via produção cultural. A cultura passa por um
processo de transformação em que é reinventada e se trata de uma espécie de conversão da
cultura em “cultura escolar”, com a organização dos conteúdos culturais seguindo prioridades
determinadas, à disposição dos programas de ensino. É também, recomposta e investida de novos
significados e constitui uma cultura comum à sociedade.
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Neste contexto, para Hobsbawn (1991)” a construção do currículo pode ser considerada como
um processo de invenção da tradição” e o seu resultado torna-se uma espécie de “herança a ser
defendida”, cujas

“definições

devem

constituir-se e reconstituir-se com

o tempo”

(GOODSON,1991,p.16). Com efeito, o currículo consiste na “realidade histórica específica que
expressa um modo particular, de relação entre os homens”(YUNG apud GOOSON,1991,p.8).
Compreendo que o currículo passa por vários conceitos ao longo do tempo, construindo e
reformulando suas atividades à medida que forem surgindo os interesses dos professores, da
instituição, do sistema de ensino.
Ainda neste vasto território, Moreira e Silva (1994) comentam que cultura é o terreno em que se
enfrenta diferentes concepções de vida social pela qual se luta e não aquilo que se recebe. Podese dizer que a cultura está implicada na forma pela qual as crenças religiosas, rituais comuns ou
tradições compartilhadas são fenômenos que produzem sistemas de significação, estrutura e
instituições de poder. Enfim, o currículo é saber e poder, representação e domínio, discurso e
regulação. É nele que se condensam as relações de poder que são cruciais para a formação de
subjetividades sociais.
Contudo, currículo, cultura e poder produzem a dinâmica de funcionamento do espaço
institucional disputado pela política e esses nexos são estabelecidos pelos efeitos hierarquizantes
e diferenciadores que os Estudos Culturais têm investido na crítica e redimensionamento da
educação e da pedagogia (Hall, 1997).
Essa política curricular representa a racionalidade do processo de desenvolvimento do currículo,
com a regulação do conhecimento, que é a face visível da realidade escolar, com o papel
desempenhado por cada educador (a) dentro de uma estrutura de decisões relativas à construção
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do Plano de Desenvolvimento Escolar (PDE). Portanto, o currículo é ao mesmo tempo produção
de intenções, práticas e ações concretas.
2.3 Sobre as relações sociais, de poder no espaço escolar
O currículo é o espaço onde se corporificam formas de conhecimento e poder. Nele se
condensam relações de poder que são importantes para o processo de formação da cultura, que
está implicada nas relações sociais. E o currículo numa abordagem cultural implica atenção as
relações de poder, às concepções das realidades que se projetam em formas de analisar e
conceber a prática a partir das quais concebem sentido às estratégias políticas de mudança da
realidade.
A idéia básica de Foucault (1979) é de mostrar que as relações de poder não se passam
fundamentalmente nem a níveis do direito, nem da violência. Para ele é falso definir o poder
como algo que diz não, que impõe limites, que castiga. Ele mostra que a dominação capitalista
não conseguiria manter se fosse exclusivamente baseada na repressão. Mas

na escola que

pesquisei a consideração dos micro-poderes mostra o aspecto negativo do poder, sua força
destrutiva

e é preciso refletir sobre seu lado positivo, produtivo, transformador. A grande

estratégia que as relações de poder disciplinares desempenham na sociedade moderna depois do
século XIX, vem do fato de que elas não são negativas e sim positivas, quando tiramos desses
termos qualquer juízo de valor moral ou político e pensamos unicamente na tecnologia
empregada. É aí que o indivíduo é produtor do poder e do saber.
Nesta perspectiva, todo conhecimento científico somente pode existir a partir de condições
políticas que são as condições para que se forma tanto o sujeito quanto os domínios de saber. A
investigação do saber não deve remeter a um sujeito do conhecimento que seria sua origem, mas
as relações de poder que lhe constituem. Importa lembrar que não há saber neutro, existe o saber
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político porque tem sua gênese nas relações de poder.

Não há relação de poder sem a

constituição de saber, como também, todo saber constitui novas relações de poder. Todo ponto de
exercício do poder é, ao mesmo tempo, um lugar de formação do saber (SILVA, 2001).
Como já sinalizei, para Foucault (1979), o poder não pode ser compreendido como um único
ponto ou mesmo como um objeto que se possui. Não existem, porém, os cientistas detentores de
todo o poder e os demais seres humanos alijados desse poder. Existem práticas e relações de
poder que se disseminam em toda estrutura social. Isso, por sua vez, implica dizer que onde há
poder, há resistência, a qual também se dissemina (MACHADO, 1981).
Diante dessas argumentações, indagamos: A escola utiliza-se de seu poder? De que maneira? As
discussões aos inúmeros problemas educacionais e a verdadeira função da escola formal têm
resultado na compreensão da necessidade de oferecer aprendizagens básicas que assegurem a
igualdade de oportunidades e, ao mesmo tempo, considerar as diversas características individuais
de seus alunos.
Assim, o que de fato se ensina na escola? SILVA (1988, p.14) afirma que cabe à escola “ocupar
seu espaço de autonomia para cumprir a função de transmitir conhecimentos exercendo um papel
ativo na construção da realidade social”. Compreendo que os conhecimentos científicos são
conhecimentos legitimados historicamente, tanto por processos internos das ciências quanto pela
vinculação das finalidades científicas às finalidades econômicas.
Observo ainda, que o conhecimento é um dos elementos centrais do currículo e constitui
condição indispensável para os estudantes produzirem, socialmente, seus conhecimentos. E esses
conhecimentos são indispensáveis para que o aluno compreenda a realidade em que está inserido,
que possibilite uma ação consciente e segura e promova a ampliação do seu universo cultural. A
relevância sugere conhecimentos que contribuam para a formação de sujeitos autônomos, críticos
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e criativos, que analisem como as coisas passaram a ser e que são e como fazer para que elas
sejam diferentes do que hoje são (AVALOS, 1992; SANTOS E MOREIRA, 1995).
Em virtude de focalizar as relações de poder, nem sempre o processo de construção social de
saberes pela cultura escolar é explorado, podendo concluir que o conhecimento escolar cabe às
transformações epistemológicas que garantem o cumprimento das finalidades sociais do
conhecimento científico de referência. As culturas produzidas pelas características próprias da
escola não são valorizadas ou tornam-se dependentes da comparação com as características de
conhecimento de referência, estabelecido como saber legitimado. Então, o conhecimento
científico permanece sendo compreendido como legitimado estabelecendo uma superioridade
hierárquica do conhecimento científico em relação ao conhecimento escolar ou outros saberes
deslegitimados considerados como baixa cultura.
Esse conhecimento científico, portanto, permanece sendo compreendido como legitimado,
estabelecendo uma hierarquia com o conhecimento escolar. É aí que as relações de poder se
instalam (Alves, 2005). A autora acredita que a organização dos conteúdos de ensino deve ligarse às características dos saberes de referência (o saber elaborado e conhecimento científico) e dos
domínios da cultura em geral. O processo de ensino deve ser caracterizado pela atividade alunoprofessor no sentido de desvendar a realidade tanto na assimilação quanto na produção de novos
conhecimentos, considerando o cotidiano e a experiências do aluno.
Nesse aspecto, enfatizo as disciplinas como empreendimentos culturais e sociais, com
características específicas; cada uma possui diferentes racionalidades específicas, associadas às
suas diferentes especificidades e formas de socialização do conhecimento e que a passagem desse
conhecimento para o contexto escolar é um processo de transformação. O que difere do
conhecimento escolar é a compreensão em relação ao currículo e a cultura produzida neste
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ambiente e se expressa num conjunto de interesses e de relações de poder, imbricados nos
processos de seleção e de organização dos conteúdos.
Dessa maneira, o processo de seleção e organização de conteúdos acontece no interior da escola,
na atuação e especificidades próprias, adquirindo sua concretude no contexto político, social e
cultural da instituição escolar. Percebe-se, por exemplo, a seleção de conteúdos expressa pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), como diferentes instituições escolares interpretam as
orientações de modo diverso, incluindo e excluindo conteúdos, novas formas de abordagem são
empregadas, de acordo com a dinâmica de cada escola. Isso não significa desmerecimento de
poder dos textos em fazer seus princípios, as escolas possuem sua autonomia relativa ao
selecionar os conteúdos, na elaboração do currículo.
Para tanto LIMA JR (2003):
O conhecimento transita por entre paisagens significativas que se articulam
com o conflito, tensão e diálogo permitindo a participação de cada sujeito
que interage na rede de comunicação, segundo seus interesses, necessidades e
realidade subjetiva.

Em termos de conhecimento que se desenvolve em redes é construído por diversos contatos no
espaço escolar surgindo novos conhecimentos. Essa cultura do currículo é necessária para
decodificar um mundo feito pelo conhecimento, ou seja, a atual realidade socioeconômica que é
governada principalmente pela transmissão/produção do conhecimento. Observa-se, pois, que é
na cultura que se descobre as próprias realidades subjetivas e sociais, ou seja, o conhecimento
que facilita a interpretação do mundo. No entanto, as tensões e conflitos relacionados à
estruturação interna da cultura escolar são repensados para a incorporação de novas realidades
sociais e culturais.
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Assim, o currículo constitui as relações, de poder, dos sentidos, de saber e da sua construção
dependendo dos elementos culturais e de símbolos delimitáveis dentro de um contexto no qual se
encontra uma comunidade educacional.
Cabe ressaltar que o conhecimento escolar e concebido como uma construção especifica da
educação. Tem características próprias que o distingue de outras formas de conhecimento, ele é
produzido pelo sistema escolar e pelo contexto social e econômico que acontece em meio a
relações de poder estabelecidas entre o aparelho escolar e a sociedade (SANTOS, 1995).
Em outras palavras, os conhecimentos escolares vêm de saberes e conhecimentos socialmente
produzidos nos âmbitos de referencia dos currículos, que correspondem às instituições produtoras
de conhecimento cientifico, ao mundo do trabalho, aos desenvolvimentos tecnológicos, `as
atividades desportivas e corporais, `a produção artística, ao campo de saúde, `as formas diversas
de exercício da cidadania, aos movimentos sociais (TEREGI, 1999).
Esses conhecimentos vindos desses diferentes âmbitos são selecionados e preparados para
constituir o currículo formal, o conhecimento escolar que se ensina e se aprende nas salas de aula.
Além desses espaços, a própria escola constitui local que determinados saberes são também
elaborados, ensinados e aprendidos.
Compreendo que o espaço escolar, a construção e reconstrução de conhecimentos, saberes,
valores, crenças, competências e habilidades básicas são as linguagens utilizadas no convívio das
resoluções de problemas, análises e interpretações de fatos que fazem compreender o entorno
social em que vive a comunidade escolar, pois o conhecimento é processo inerente à relação que
os homens estabelecem entre si e com a natureza, na produção e reprodução de sua existência
(SAVIANI,2006).

46

2.4 O currículo sob o enfoque cultural
Na história de formação do currículo percebe-se nas diferentes concepções de currículo, desde a
tendência tradicional à concepção pós-estruturalista e suas contribuições para um currículo
cultural. Em termos gerais, o currículo tem sido um dos elementos centrais das reestruturações e
reformas educacionais que vem se posicionado de forma estratégica por ser um espaço onde se
concentram e se desdobram as lutas em torno dos diferentes significados sobre o social e o
político.
Neste sentido, o currículo pauta-se nos pressupostos básicos para oferecer uma visão de cultura
em que a escola transmite conhecimentos, tanto na dimensão oculta quanto na explicita; ser
entendido como um processo historicamente construído, não apenas como algo a ser reproduzido,
mas a ser modificado e reconstruído; promover a interação entre a teoria e a pratica; ser um
projeto cultural, com flexibilidade, para que os professores intervenham nele. Para que o
currículo atenda as especificidades de cada sujeito e contemple a dimensão política e social, é
necessário que esteja focado no “resgate da cultura de que o aluno é portador” (SILVA, 1998,
p.24) e não pela distribuição de conhecimento, que se reveste de caráter prescritivo e limita o
professor à condição de “meio” 3.
Portanto, é possível romper com a postura acrítica que o trabalho de sala de aula segue o discurso
tecnicista quanto reprodutor determinado pelas relações de poder. O currículo parte da
experiência de vida e do senso comum através de questionamentos críticos para a ruptura do
currículo de “transferência”. Quer dizer, o professor é um mero transmissor de conteúdos que os
alunos terão que assimilar e retornar ao professor de forma radical, sem discussão, sem diálogo,
sobre os pontos relevantes dos conhecimentos apreendidos.
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Todavia, no mundo contemporâneo as dificuldades encontradas para definir as relações sociais,
de poder, não vêm somente das necessidades da seleção de conteúdos, elas se devem às razões
inerentes a própria situação da cultura escolar. Os conteúdos programáticos que compõem o
currículo estabelecem parte da cultura que será reconhecida e o tipo de sujeito que se pretende
formar. Desse modo, os conteúdos e ensino expressam valores e funções que a escola defende
num determinado contexto histórico, social e cultural, compreendendo que todo conhecimento
que o aluno acumula, possibilita a ultrapassagem às etapas de escolarização.
Mas de que forma esses conteúdos são importantes na prática do educando em seu cotidiano? Há
de convir que a escolarização não se resume apenas na transmissão de conhecimento, o currículo
não pode desconsiderar o caráter social e moral que a instituição escolar possui, de desenvolver
habilidades, tais como: fazer pensar, sentir, atuar e se expressar em um grupo social. Para Freire
(2000):
O exercício de pensar o tempo todo, de pensar a técnica, de pensar o conhecimento enquanto se
conhece, de pensar o que das coisas, o para que, o corpo, o em favor de que, quem, o contra que,
o contra quem, são exigências fundamentais da educação democrática a altura dos desafios do
nosso tempo.
É imprescindível salientar que tanto os conteúdos quanto as práticas servem para selecionar o que
se julga importante para ensinar e transmitir e quais valores são passados aos alunos. Observa-se
que nesse processo de seleção, favorece alguns conteúdos programáticos em detrimento de
outros, considerando a possibilidade de permanecerem no sistema educativo. Sendo assim, o
mesmo poder de decisão no processo de elaboração do currículo, o próprio ato de selecionar os
conteúdos programáticos formam o currículo porque é um processo político, social e cultual.
Conforme, Saviani (2006):
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Os problemas que se colocam para a educação escolar, exige uma
maior atenção aos conteúdos, sem contudo, perder-se de vista os
métodos e processos; o trabalho com a estrutura de cada disciplina,
cuidando-se,porem da integridade do conhecimento, com o tratamento
interdisciplinar/relação

intermatérias,

a

recuperação/reforço

da

transmissão/assimilacão de conhecimentos, intimamente relacionada
com as atividades de descoberta/investigação, próprias da produção
científica; a consideração das capacidades de operação do aluno nas
suas diferentes fases e as possibilidades de desenvolvê-las.
Com efeito, os processos de ensino concebem a formação dos conceitos científicos, criando
condições ao aluno para que a assimilação dos conhecimentos se desenvolva segundo as leis do
objeto da própria ciência e em harmonia com as formas de seus conceitos.
Pressupondo que tal intento acontece em um contexto de construção de conhecimento, não se
pode mais olhar nem praticar a pedagogia e o currículo como antes, Giroux (1987) defende:
O currículo envolve a construção de significados e valores culturais. O
currículo não está simplesmente envolvido com a transmissão de fatos e
conhecimentos objetivos. Os significados estão estreitamente ligados a
relações sociais de poder e de desigualdade. Trata-se de significados em
disputa que são impostos, mas também contestados (p. )

Compreende-se que cada um pode se reconhecer como sujeito atuante e que precisa conhecer e
aceitar o outro como ele e. Caso isso não ocorra, depararemos com conflitos no interior da
própria escola. E a existência desses conflitos e a capacidade dos atores de enfrentá-los será um
dos indicadores da vivência democrática da instituição.
Nessa medida, a escola deixará de ser, única e exclusivamente, espaço de consumo e de
reprodução de saberes. Nela buscar-se-á ir além do conhecido, entender e atuar sobre as relações
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entre as diferentes culturas, revelando mecanismos de dominação, de submissão, de produção de
novas possibilidades.
Por tudo isso, ter a cultura como eixo do currículo implica clareza nos conteúdos e temas
escolhidos, frutos das escolhas que serão trabalhados diante das diferentes culturas, ignorando-as
ou reconhecendo-as e incorporando-as ao currículo. É importante explicitar as razões das
escolhas, pois elas não são neutras, são reveladoras daquilo que somos como educadores e
impregnardos de terminadas formas para se relacionar com o(s) outro(s) no interior da escola.
Dependendo das relações que se estabelecerem, revelar-se-ão autoritários, dominadores ou
democráticos e dispostos a enfrentar conflitos ao abrir o espaço para um outro. Dependendo das
relações que se imprimirem no interior da escola, poderão ter uma cultura marcada pelo
autoritarismo, pela submissão ou por relações democráticas, pela busca da conquista da
autonomia, liberdade e respeito pelo outro (Silva,1999) confirma que:
O currículo tem significados que vão além daqueles aos quais as
teorias tradicionais nos confiaram. O currículo é lugar, espaço,
território, é relação de poder. É trajetória, viagem, percurso. É
autobiografia, nossa vida, curriculum vitae. No currículo se forja nossa
identidade. O currículo é texto, discurso,documento. É documento de
identidade.
Estas afirmações nos fazem refletir como é o currículo da Escola do Núcleo, sua concepção de
sociedade, de escola, de cultura, de homem, do que acontece no entorno da escola e o que nela
penetra.
Nota-se que estas discussões estão cada vez mais presentes nos Estudos Culturais, no
entendimento da diversidade, nas diferentes mediações culturais realizadas. Pensar o currículo
como lugar cultural, expressa um compromisso político na medida em que envolve as relações
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sociais, de poder. Como sugere Foucault (1993), poder e conhecimento são inseparáveis, o
currículo, então, deve ser estudado pelas relações de poder não só que o constituem, mas também
pelas quais é constituído. Como a lógica do poder educativo, o currículo não pode ser separado
nem do contexto amplo que o define no tempo e no espaço nem da organização escolar que o
concretiza. Portanto, e importante compreender que o currículo da escola pesquisada mantém a
cultura local, proposta curricular e indica seu significado político.
A cultura deixa de corresponder a uma esfera separada da vida social ,material e passa a
representar um processo social constitutivo, que cria modos de vida distintos e específicos
(WILLIAMS, 1985).
A constituição da cultura, expresso, em praticamente todos os aspectos da vida social, é
reconhecida e destacada porque assume cada vez mais relevo, tanto na estrutura e na organização
da sociedade como na constituição de novos atores sociais. Presencia-se a uma verdadeira
revolução cultural, à expansão de tudo que se associa à cultura. O seu conceito tem poder
analítico e explicativo, na teorização social, significante reforçado; por isso a sua importância em
discursos, práticas e políticas curriculares (HALL, 1997).
Nota-se que o processo de construção de conhecimento escolar sofre efeitos de relações de poder.
Por exemplo, o Conselho de Classe em que a hierarquia que se encontra no currículo, se justifica
a prioridade a matemática, as disciplinas cientificas são valorizadas, enquanto que outras são
discriminadas, derivando das relações de poder. Porque conforme Young (1971) defende que há
uma relação dialética entre o acesso ao poder e a oportunidade de legitimar categorias
dominantes, e os processo pelos quais a disponibilização de tais categorias a alguns grupos
capacita-os a afirmar seu poder e controle sobre os outros. Isto não significa defender a cultura ou
a consciência sejam mecanicamente determinadas pela estrutura econômica; busca-se, pois, levar
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a um nível de consciência e fazer história empiricamente problemática e a relação dialética entre
o controle e a distribuição cultural e a estratificação política e econômica. Em suma,
Quem está na posição de poder tentará definir o que é admitido como
conhecimento, o quanto qualquer conhecimento e acessível para outros
grupos diferentes, e quais são as relações aceitas em diferentes áreas do
conhecimento e entre aqueles que tem acesso a eles e as tornam disponíveis
(YOUNG, 1971).

Nesta afirmação pode-se considerar de excepcional importância e conectado à estrutura das
economias corporativas, traz em si um fato que se relaciona às outras pessoas que não desfrutam
desse mesmo poder. Deve-se pensar sobre o conhecimento que o conduz às suas indagações,
opiniões e prováveis conclusões.
2.5 A trajetória da relação cultura e currículo
Nos últimos anos as discussões e os inúmeros estudos sobre o currículo vêm acentuar os aspectos
mais problemáticos, assim como examinar os obstáculos que têm dificultado a concretização de
mudanças e propostas curriculares inovadoras. A preocupação com o currículo está presente
desde que o homem organiza espaços, cria instituições educativas, de maneira sistemática, as
práticas do cotidiano e os conhecimentos relevantes para a vida em sociedade.
Com base nessa discussão, Giroux (1993) mostra a visão de currículo como forma de política
cultural em que a ampliação de possibilidades e entendimento das relações entre escola,
currículo, professor (a), a sociedade contribui para novas perspectivas na discussão do currículo
cultural. Seus estudos mais recentes caracterizam-se pela preocupação e apropriação crítica e
seletiva dos conceitos básicos do pós-modernismo e do pós-estruturalismo alertando, contudo,
para que o aproveitamento dessas contribuições não desvie a atenção sobre as questões sociais, de
poder.
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Para o autor, os ideais de modernidade estão vinculados à memória, a ação humana e a razão na
criação de uma sociedade mais justa e é preciso conservá-los e defendê-los. Argumenta que a
escola continua a ser vista como uma arena política e cultural em que as experiências e
subjetividades são contestadas e produzidas, estabelecendo agente de luta a favor da
transformação de condições de dominação e opressão. Nessa discussão é importante esclarecer
aos professores e alunos como o conhecimento e as relações sociais de sala de aula se constroem
de modo a reduzir ou a fortalecer o poder dos sujeitos nela presentes.
Destaco o valor dessa discussão para a análise do confronto cultural travado na prática curricular
com a conexão entre currículo e cultura, a fim de entender como se legitima determinada prática.
Realça-se a necessidade de compreender o currículo como parte de discursos dominantes e
subordinados, que têm implicações práticas para a maneira pela qual os/as professores acolhem
as experiências e as vozes dos alunos(as).
Enfatizo que a abordagem do currículo como forma cultural exige que se examine como criar
condições para que os professores estimulem e contribuem para o fortalecimento de suas ações.
Os professores da escola do Núcleo desejam formar sujeitos autônomos, críticos, criativos e
comprometidos com o social; é indispensável auxiliá-los a perceber como diferentes vozes
podem ser constituídas em meio a relações específicas que acolham e critiquem suas ações, suas
histórias e suas experiências. Dando apoio às experiências do aluno a demanda entender o
currículo como uma configuração de conhecimentos, métodos, relações sociais e valores que
contribui para legitimar esse discurso.
Ao reconhecer o conhecimento que o aluno já traz quando entra na escola, o(a) professor o
reconhece como sujeito de conhecimento, capaz de se apropriar de novos conhecimentos, que a
escola lhe proporciona. O professor articula a cultura da casa com a cultura da escola, mostrando
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o que as distingue, e a importância de que todos se apropriem da cultura da escola. Pouco a
pouco, o conhecimento é parte de luta pelo poder e que, é preciso lutar pela permanência e acesso
a ele e potencializar para a sobrevivência, emancipação e participação social, política e cultural.
Desse modo, entendemos que a cultura é a vida interna escolar e os conteúdos de ensino se
vinculam com o mundo exterior, as relações grupais, o uso e o aproveitamento de materiais, as
práticas de avaliação (SACRISTÁN, 1991). Como são escolhidos os conteúdos para serem
ministrados pelos professores? Como as relações sociais, de poder são efetivadas na prática
curricular?
Essa abordagem pressupõe a criação de condições que propiciem o fortalecimento de poder do
professor, ajudando-o a tornar-se um agente transformador como sugere (Giroux ,1986, 1988).
Nesse caso, as análises do autor, em seus últimos trabalhos, podem clarear as possibilidades
emancipatórias do currículo como um esforço de introdução a um determinado modo de vida,
como Fourquim (1993) falou. Sabe-se que o currículo confronta-se com diferentes culturas e
linguagens, professores, alunos e administradores(as) que freqüentemente divergem ou
convergem em relação a que experiências e práticas devem ser escolhidas e valorizadas.
Portanto, questões referentes à produção, seleção, distribuição, aprendizagem e avaliação do
conhecimento escolar denominam questões relacionadas ao controle e dominação, o que gera a
existência de elos íntimos e complexos entre escola, conhecimento, poder, ideologia e
subjetividade. Com isso, procura apreender como a cultura e a experiência se interligam para
constituir aspectos determinantes da ação e da luta de todos (homens e mulheres).
Alem disso, Giroux (1986) discute que os elementos do conceito crítico de cultura e são
profundamente implicados na forma, como as relações sociais de dependência estão estruturadas
nas formações de classe e gênero, bem como em outras formações; que a cultura é analisada não
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apenas como uma forma de vida, mas também como uma forma de produção pela qual grupos
dominantes professores(as), administração e subordinados, os alunos lutam para definir e
compreender suas aspirações através de legitimação e circulação de formas particulares de
significado.
Por conseguinte, o currículo enfatiza as afirmações hegemônicas, que ignoram o verdadeiro
funcionamento do poder na vida cultural e social e aponta para a naturalidade de aceitação, para
os benefícios institucionais e para uma visão positivista, na qual o conhecimento está divorciado
dos reais atores que o criaram (APPLE, 2006). De certa forma, essa posição assumida pelo autor,
reflete a prática que se vive na escola. Mas para que o currículo atenda as especificidades de cada
sujeito é preciso estar focado na realidade cultural, de modo que abranja conteúdos e métodos
para suprir às necessidades de apropriação da cultura.

CAPÍTULO III
NATUREZA DO ESTUDO E OPÇÕES METODOLÓGICAS
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3.1 Percebendo a dimensão cultural da escola
A argumentação deste capítulo dirige-se aos pressupostos metodológicos da investigação, assim
como, os procedimentos utilizados para levantar, organizar e analisar as informações que foram
colhidas através dos questionários e das observações registradas em diário de bordo. Além disso,
apresento as principais características dos participantes envolvidos nesse estudo; informações
sobre a escola, com a finalidade de conhecer o contexto escolar e geográfico em que se situa.
Tendo como foco a análise do currículo da Escola do Núcleo, optei pelo Estudo de Caso, porque
apresenta características relevantes à investigação, tais como: ênfase na interpretação do contexto
da escola; a busca por retratar o cotidiano de forma completa e profunda e o uso de uma
variedade de frutos de informação (LUDKE; ANDRÉ, 1986).
Diante dos tipos de Estudo de Caso definoidos escolho por Yin (2005), por ser mais apropriado e
pelo fato de a pesquisa investigar realidades: práticas pedagógicas, relações sociais, o currículo, e
poder apresentar especificidades decorrentes de opções administrativas. Para Yin (1988), o
Estudo de Caso deseja conhecer profundamente a instância particular em sua complexidade e em
sua totalidade. Por isso procurei apreender a totalidade da análise do currículo, descrevendo,
compreendendo e interpretando essa complexidade do estudo para possibilitar a penetração na
realidade social da escola e comprovar posições preconcebidas do currículo.
Na investigação, utilizei duas técnicas: o questionário e a observação direta atrelada ao diário de
bordo. Estes instrumentos contribuíram como fontes de informação sobre o objeto de pesquisa;
como a escola desenvolve as relações sociais, de poder e se elas são satisfatórias à comunidade
escolar. O fato de estar imbricada neste processo permitiu um olhar diferenciado em relação ao
currículo e cultura.
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A opção pela pesquisa de orientação qualitativa se justifica em função da crença de que este tipo
de investigação é direcionado fundamentalmente para a descoberta e para a compreensão do
fenômeno pesquisado e trazem significativas contribuições tanto em nível teórico quanto em
nível da prática educacional. Sendo que em uma pesquisa qualitativa predomina os pressupostos
específicos sobre a realidade, respaldada pelo confronto dos dados coletados e o conhecimento
teórico acumulado com a finalidade de acrescentar novas reflexões sobre o currículo. Segundo
Bogdan e Biklen (1982) envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do
pesquisador com a situação estudada.
Nesta compreensão existe uma relação dinâmica entre o mundo real, as investigações dessa
realidade escolar e as implicações que o currículo traz no contexto sócio, político, econômico e
cultural. Afinal, existe uma preocupação com a visão sistêmica porque parte da idéia de que
existem relações do interior do objeto em estudo e estão ligadas a uma análise hiper-relacional,
como uma rede de relações (LIMA JR, 2005).
Na observação “in loco” das atividades propostas pela escola, a experiência cotidiana dos sujeitos
envolvidos em sala de aula provocou algumas alterações no ambiente e no comportamento das
pessoas observadas porque o meu envolvimento neste contexto levou os participantes a um certo
estranhamento, mas logo ao apresentar o objetivo da pesquisa todos ficaram embevecidos e
interessados em contribuir. Recorto Brecht (2006):
Nada é impossível de mudar/ Desconfia do mais trivial/ Na aparência
Singela/E, examinar, sobretudo, o que parece habitual/ Suplicamos
expressamente: Não aceiteis o que é de hábito como coisa natural/Pois em
tempo de desordem sangrenta, De confusão organizada, de arbitrariedade
consciente/De humanidade desumanizada/ Nada deve parecer natural nada
deve parecer/ Impossível de mudar.
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Tal consideração se baseia em tudo que se faz, de maneira mais trivial ou não, deve ter
consciência dos problemas que podem surgir no trabalho, na participação dos diálogos, na
observação das aulas e no empenho da realização das ações educativas da escola. Vê-se a
possibilidade do prolongamento das relações entre professor, aluno, coordenação e o
estabelecimento de valores da realidade em que vivem. O importante é apreender à realidade em
que estão inseridos e o que eles atribuem acerca de suas próprias ações, do poder que exercem.
Para isso, torna-se indispensável o enfoque exploratório e descritivo aberto às novas descobertas
preocupando-me em mostrar a multiplicidade de dimensões presentes no objeto de investigação,
originando novas buscas de dados, pois o processo e o resultado do estudo exigem seriedade na
objetivação, originalidade, coerência e consistência das idéias.
Na análise do currículo da escola, os elementos trazidos nas respostas dos questionários e nas
observações caracterizaram o tipo de escola em que os professores estão atuando. Essa análise
deu-se sob o enfoque da cultura escolar local, baseando não só no que está literalmente escrito,
mas também no que foi vivenciado, pois o currículo é, antes de tudo, um projeto de escolarização
que reflete a concepção de conhecimento e a função cultural da escola. E a escola, sem dúvida,
uma instituição cultural, com universos entrelaçados como uma teia (rede) tecida e articulada no
cotidiano. Essa rede baseia-se em relações em que, os alunos, por sua vez, serão cada vez mais
fonte de mudança, trazendo para a escola saberes que adquiriram fora desta e reajustando-se aos
novos saberes (LOPES e PINTO, 1999, p. 61).
Na observação da prática dos docentes em relação às atividades em sala de aula foi para constatar
se elas estão de acordo com a proposta curricular analisada. Notei que suas práticas pedagógicas
ancoram na história da cultura escolar local, nos valores e concepções que a escola carrega, nos
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objetivos do PDE, nas relações socioculturais enfatizados pelos sujeitos envolvidos e na interação
entre eles (alunos, docentes, direção).
Em contrapartida a escola não oferece um espaço adequado para o trabalho das manifestações
culturais proposto pelo calendário da escola. A exigência de um trabalho conjunto para traçar
procedimentos para a realização dessas atividades somou-se às outras questões relativas ao
currículo da escola.
Entretanto, os professores participantes da pesquisa, no exercício de suas funções e na prática de
sua profissão, desenvolveram saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no
conhecimento de seu meio. Nas respostas do questionário dos professores constaram a
formalidade, discrição, respeito em descrever e interpretar as relações cotidianas da escola, o que
elas expressam ou representam no tempo/espaço do contexto escolar, refletindo a intensidade do
comprometimento com a educação de seus alunos. Nesta linha reflexiva compreendi a realidade
escolar inserindo-me no espaço dialógico, responsável, no qual a descoberta e a validação de
processos educacionais foram mais relevantes.
3.2 O cenário da pesquisa: campo de estudo
O município Imbiruçú de Dentro, Agrovila, Porto Seguro, Região Sul da Bahia foi o contexto
geográfico da pesquisa. Observei nos contextos das respostas do questionário dos professores a
referência à cultura local, em particular, às manifestações culturais (festa do padroeiro, de ídolos,
de santos) que fazem parte de sua história. Por tal razão, fez-se necessário fornecer algumas
informações sobre o cenário onde se desenvolveu parte das observações das atividades de sala de
aula e dos profissionais (professores); alunos dos três turnos e a coordenação. (mapa de Porto
Seguro)
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Figura 1

É importante considerar a cidade de Porto Seguro, Ba, com sua diversidade econômica, social,
natural e cultural da região, tendo em vista a Agrovila em que está situada a Escola do Núcleo.
Para conhecer as condições das relações sociais, de poder que em função dessas condições a
criança estabelece com sua comunidade é preciso compreender a cultura que a constitui.
Neste sentido, o município de Porto Seguro tem uma área territorial de 2.409 km2, com
população de 127.048 (senso 2006); sua altitude está a 04 metros acima do nível do mar; o
clima é úmido e subúmido; o transporte: Aéreo: Aeroporto Internacional (Cidade Alta);
rodoviário: BR367(CidadeAlta) saídapara/Eunápolis Fluvial:Balsa/Lancha; Pça.dosPataxós.
Fica a560km de Salvador. As atividades econômicas são o turismo, extração de madeira,
comércio, pecuária e pesca. Na agricultura destaca-se o plantio de mamão, banana e coco (Guia
Turístico,2007).
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Com esse potencial agrícola, o município vem se destacando na região com o plantio de eucalipto
através da fábrica de celulose Veracel. Já existe um crescimento de pequenas indústrias na
redondeza dando maior suporte a cidade. Quanto às manifestações culturais e religiosas, a
exemplo dos feriados municipais, o Descobrimento do Brasil, dia 22 de abril; a Elevação de Vila
para cidade, aniversário de Porto Seguro, dia trinta de junho; a festa de Nossa Senhora d „Ajuda,
dia 15 de agosto e a festa de Nossa Senhora da Pena (padroeira da cidade), dia 08 de novembro.
As Divisas: Ao Norte, municípios de Santa Cruz Cabrália e Belmonte; a Oeste, Eunápolis e
Itabela; ao Sul, Prado; e a Leste, Oceano Atlântico.
3.3 Cidade do Turismo
Porto Seguro é hoje o pólo turístico que mais cresce no país. Sua natureza exuberante guarda
ainda, muitos dos traços descritos na famosa carta de Pero Vaz de Caminha - a "Certidão de
Nascimento" do Brasil. Até hoje Porto Seguro conserva seu caráter primitivo, onde a natureza
reina soberana.
Todo município é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, conforme o Decreto Lei nº 72/07
de 18/04/76. Não bastasse a força histórica, seus monumentos, casario e praças, Porto Seguro
possui uma infinidade de praias, da Ponta Grande à Caraíva, passando por Arraial d'Ajuda e
Trancoso, das mais tranqüilas às mais badaladas. São dezenas de quilômetros de um mar calmo,
com águas mornas e transparentes, rios, mangues, coqueiros, restingas, Mata Atlântica, arrecifes
e formações de corais. Além de um povo simpático e festeiro.
Aspectos históricos: O Monte Pascoal foi o primeiro ponto de terra avistado pela frota de Cabral,
quando do Descobrimento do Brasil, em 22 de Abril de 1500. Na posse da nova terra, foi criada
uma feitoria, que servia de ponto de aguada para a esquadra portuguesa. Em 1534, com a divisão
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administrativa do Brasil em capitanias hereditárias, Porto Seguro passou a ser sede da Capitania
de Porto Seguro e doada a Pero do Campo Tourinho por Carta Régia de 27/05/1534 (que criou
também o município) e por Carta Foral de 23/09/1534.
Com a chegada dos portugueses, iniciou-se a história escrita do Brasil e a mistura de culturas e
raças. O Alvará Régio de 20/10/1795 criou a sede com a invocação de Nossa Senhora da Pena.
Foi elevada à categoria de cidade através do Ato Estadual de 30/06/1891, pelo então presidente
da província da Bahia, José Gonçalves. Teve como seu primeiro intendente ou conselheiro
municipal o médico e professor Antônio Ricaldi.
A Cidade Histórica é o 1º núcleo habitacional do Brasil. Monumento Nacional desde 1973
ostenta um conjunto arquitetônico de insuperável beleza: o Marco de Posse (1506); a Igreja de
Nossa Srª da Pena (1535), com imagens sacras dos sec. XVI e XVII; a Igreja de Nossa Senhora
da Misericórdia (1526), com imagem do Nosso Senhor dos Passos; a Igreja de São Benedito
(1549 ou 1551), construída pelos Jesuítas e a Casa de Câmara e Cadeia (1756), onde funcionam o
Museu da Cidade e o núcleo local do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico Nacional). Da
Cidade Histórica se vislumbra uma das mais belas vistas panorâmicas da Orla Norte e do centro
da cidade de Porto Seguro.
Monte Pascoal Tombado como Patrimônio Histórico Nacional pelo Decreto Lei nº 242 de
29/11/61. Distante cerca de 156 km da sede do município, abarca as regiões alagadiças, restinga,
mangue e litoral ao redor do monte rochoso, alto e arredondado, aceito como o primeiro ponto de
terra firme avistado pela tripulação do navegante português, Pedro Álvares Cabral. Possui área de
14.480 ha, incluindo uma reserva indígena pataxó. Além da importância histórica, preserva um
dos últimos trechos originais de Mata Atlântica no Nordeste do país. Busca manter lenhos
valiosos, como o pau-brasil, a canela-sassafrás, o jacarandá-caviúna, belíssimas orquidáceas e
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ainda abriga várias espécies animais ameaçadas de extinção: a preguiça-de-coleira, o ouriçopreto, onça, suçarana, o gavião-de-penacho, o veado-campeiro e o tatu-canastra. O parque dispõe
de um Centro de Visitantes, que funciona diariamente das 8:00 às 16:00 horas. O acesso é feito
pela BR 101, no km 796; mais 14 km de asfalto até a entrada do parque. Existem guias que
podem acompanhar os interessados por trilhas ou mesmo para uma escalada ao Monte Pascoal,
de 536 m de altitude.
No que se refere à educação, o município tem se destacado na região enquanto local que
possibilita o acesso ao Ensino Superior. Existem faculdades particulares, ensino à distância e
próximo a Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia,
Campus XVIII, Eunápolis.
3.4 Breve histórico das escolas do Núcleo da Br 367
Neste contexto territorial, a Agrovila batizada como Ibiruçu de Dentro, situada a 10(dez)
quilômetros de Porto Seguro, na Br 367, Sul da Bahia, tem cerca de 3.000 (três mil) habitantes.
Como a região era de posseiros e seus filhos precisavam estudar, sentiram a necessidade de um
espaço para educar as crianças e assim o antigo barracão pertencente á FLONIBRA, serviu de
ponto de apoio para a comunidade. Após visita do Engenheiro Bernardo Sayão, amigo do prefeito
de Porto Seguro viu que a escola estava pequena demais para atender a grande comunidade,
construiu a escola do Núcleo da Br 367. Esta escola nasceu pela necessidade de escolarização de
crianças de 07 a 14 anos, jovens e adultos, residentes e domiciliados em Ibiruçu de Dentro e seus
arredores. Os alunos desta instituição são filhos de pequenos agricultores da região,
principalmente da zona rural desta comunidade.
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Como os alunos moravam distantes para se deslocarem para estudar, o senhor Silvano, morador
em um sítio próximo, comovido com a situação dos alunos, construiu outra escola, hoje,
denominada Escola Bom Jesus. É uma escola pequena, com duas salas de aula, uma sala para o
professor, uma cozinha e dois banheiros para atender aos 60 (sessenta) alunos, distribuídos em
duas turmas: uma no turno matutino e outra no vespertino. Esta escola pertence a escola do
Núcleo, situada na BR367, Km 35, com uma área de 7,00 x 8,00m2.
Na fazenda Imbiruçú , em 1989, foi construida a escola Conceição Valiense, em que o prefeito da
época, o Sr. Ubaldino Júnior prestou homenagem à professora Conceição Valiense que havia
trabalhado muito tempo em prol da educação deste lugar. Como a comunidade foi crescendo e as
necessidades foram muitas na Agrovila, fez-se em 1990 a construção de madeira da Escola João
Batista, que em 1994 desmoronou, deixando a comunidade em situações precárias.
Quando os posseiros receberam as terras legalmente, o INCRA construiu um prédio escolar em
2001 e cedeu ao município. O prefeito atuante na época homenageou a primeira professora Maria
Lúcia W. Santana registrando a escola em seu nome: Escola Municipal Maria Lúcia W. Santana.
Esta escola é considerada a escola do Núcleo , a qual analisei coordena dez pequenas escolas,
como: Escola Municipal Bom Jesus, Beira Rio, Chapeuzinho Vermelho, Engenheiro Bernardo
Sayão, Menino Francisco, Professora Conceição Valiense, Maria Lúcia Westphal Santana, Santo
Antônio, São João Batista e São José. Todas pertencem ao município de Porto Seguro.
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Figura 2

3.4.1 Localização e estrutura dos prédios:
01.Escola Municipal Bom Jesus, situada na BR367, km 35, tem uma área de 7,00 x 8,00m2,
com uma sala de aula, uma cozinha e dois banheiros. Funcionam dois turnos: matutino e
vespertino; duas professoras, uma em cada turno e são duas turmas de quarto ano.
02. Escola Municipal Beira Rio, fica na Fazenda Bela Vista, BR 367, km 50, área de 6,00 x
4,80m2, com uma sala de aula, uma cozinha e um banheiro. Há duas turmas multiseriadas, uma
no turno matutino e outra no vespertino.
03. Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho, situada na mesma BR, km 37, com área de 14 x
6,00m2, com uma sala de aula, uma sala de professor, uma cozinha e dois banheiros. Tem duas
turmas, uma de quinto ano, no turno matutino e a outra no turno vespertino.
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04. Escola Municipal Engenheiro Bernardo Sayão, na mesma BR, km37, área de 15 x 15m2,
com duas salas de aula, dois banheiros, um depósito, uma cozinha, um pátio coberto onde realiza
apresentações, festas culturais e recreação em geral. Tem quatro turmas, duas no matutino e duas
no vespertino.
05. Escola Municipal Menino Francisco, situada na Fazenda Imbiruçú, com uma área de 10 x
6,00m2, com uma sala de aula, dois banheiros, uma cozinha, um pátio coberto para recreação. Há
duas turmas multiseriadas, nos turnos matutino e vespertino.
06. Escola Municipal Conceição Valiense, situa-se na Fazenda Imbiruçú, com área de 10 x
6,00m2, uma sala de aula, dois banheiros, uma cozinha, um pátio coberto para recreação.Há duas
turmas multiseriadas, uma no matutino e outra no vespertino.
07. Escola Municipal São João Batista, na BR367, km34, tem uma área de 13 x 10m2, com
duas salas, uma cantina e um pátio coberto para recreação. Funciona o maternal, no matutino,
com 21(vinte e um) alunos, uma professora e uma auxiliar. No vespertino, uma sala de pré I, com
22 alunos.
08. Escola Municipal São José, fica no km 62, com área de 11 x 5.00m2, uma sala de aula, dois
banheiros, um depósito e um pátio coberto.
09. Escola Santo Antônio, uma sala de aula, um banheiro e uma cozinha. Funciona o turno
matutino, com o primeiro ano, 20 (vinte) alunos e no turno vespertino, primeiro ano, com 19
(dezenove) alunos. Estas turmas são multiseriadas (alunos de 1ª. 2ª. 3ª. e 4ª. Séries numa sala).
10. Escola Municipal Professora Maria Lúcia Westphal Santana, situada na BR 367, km34,
com uma área de16 x 12m2, com três salas de aula, uma cozinha, uma secretaria, cinco
banheiros, um depósito e um pátio coberto para apresentações, artes e recreação.
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Todas estas escolas pertencem a Escola Professora Maria Lúcia W. Santana. Necessitam de
reformas e construção porque as salas de aula são muito pequenas, não correspondem ao número
de alunos presentes nos turnos.
Esta escola tem os níveis de ensino: Educação Infantil, Ensino fundamental do sexto ao nono ano
e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O prédio tem uma de infra-estrutura satisfatória, com
salas arejadas, carteiras e mesas em bom estado de conservação e uma mini-biblioteca deficiente
para atender aos alunos.
Atende, anualmente, 138(cento e trinta e oito) crianças da Educação Infantil, com idade entre 04
e 06 anos, 445 crianças de primeira à quarta série do Ensino Fundamental, com idade entre 06 e
12 anos, 78 alunos de quinta à oitava séries do Ensino Fundamental com idade entre os 11 e 14
anos e 95 alunos da Educação de Jovens e Adultos com idade a partir de 15 anos, perfazendo um
total de 756 alunos atendidos nas 10(dez) escolas do Núcleo. Tem 22 (vinte e dois) professores,
em que 60% são efetivos e 40% são contratados.
Funciona em três turnos: no matutino há duas turmas de sexto ano e uma turma de oitavo; no
vespertino: uma turma de sexto ano, uma de sétimo e outra de nono ano; no noturno: há o
seguimento de primeira e segunda, o seguimento segundo de terceiro e quarto ano, o terceiro
seguimento de quinto e sexto ano e o quarto seguimento de sétimo e oitavo ano.
3.5 Docentes, alunos, coordenação: os participantes da pesquisa
Talvez mostrando as pessoas eu possa ser mais fiel ao lugar e a época (ALDIR BLANC, 1996).
No primeiro momento, observei cerca de 120 (cento e vinte) alunos do Ensino fundamental e
Educação de Jovens e Adultos (EJA) divididos em 06 (seis) turmas, seis professores da escola do
Núcleo.
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Partindo desse contexto integrei aos participantes da pesquisa os docentes e discentes do Ensino
fundamental e a administração da escola. A escola possui 22 (vinte e dois) professores, dois
coordenadores, duas secretárias, uma bibliotecária, uma cantineira e duas auxiliares de serviço
Foram adotados alguns critérios estabelecidos para a escolha dos sujeitos envolvidos. Selecionei
06 (seis) professores, com no mínimo cinco anos de experiência na escola; dois no turno
matutino, dois no vespertino e dois no noturno. Esses professores trabalham em todos os turnos
da escola.
Quanto aos alunos escolhi também seis turmas: quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano.
Adotei o mesmo critério dos professores e a coordenação, como são poucos: uma coordenadora
da educação infantil e ensino fundamental, no turno da manhã e tarde, e outra coordenadora, no
turno da tarde e noite. Um dos critérios era observar a formação profissional (graduação) e se
eles (elas) participaram da elaboração do currículo da escola.
No segundo momento distribui os questionários aos professores e depois aos alunos. Conforme
questionário, em anexo, os professores trabalham a mais de dez anos nesta escola, participaram
da elaboração do Plano de Desenvolvimento sugerindo projetos relacionados com a época das
comemorações da região, e colocando em prática a realidade do aluno, como ele vive e como
pretende viver.
Na administração, a diretora, os coordenadores dos turnos, um representante de cada setor,
secretaria e biblioteca mostraram-se apreensivos no início da apresentação do projeto, mas logo
foram se familiarizando com o questionário, as observações em sala de aula. Compreenderam e
ficaram satisfeitos por contribuir no que era necessário, dizendo que para eles a grande valia e
importância foi participar deste momento significativo para o desenvolvimento da pesquisa e nem
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imaginavam o quanto podiam ser retratados nos aspectos que os distinguem um dos outros, na
maneira de falar e agir.
Observei que o PDE da escola não condiz com o que é ensinado em sala de aula apesar de
falarem que o currículo é que os norteia quanto ao trabalho em sala de aula ou fora dela,
flexionando-o à medida que a necessidade exista para trabalhar os temas planejados.
As palavras, citações, os gestos, os depoimentos e as observações feitas em sala de aula das
atividades propostas pelos professores, entre os sujeitos e entre estes e eu foram registrados,
analisados, interpretados e apresentados também no questionário envolvendo ainda as relações
sociais e culturais da vida escolar.
Nesse contexto analisei o Plano Anual da área rural na Secretaria de Educação e o Plano de
Desenvolvimento (PDE) para constatar o processo social constitutivo da escola. Dessa forma,
vislumbrei que o currículo proposto não correspondia à realidade local conforme atividades
propostas pelos professores na confecção do planejamento.
3.6 Instrumentos da coleta de dados da pesquisa
Os instrumentos para realizar a coleta de dados foram: a observação da prática do professor,
concontamitente com o diário de bordo e o questionário semi-estruturado. Todas estas técnicas
exigiram atenção especial às coletas dos dados quanto ás relações sociais entre professores,
alunos e coordenação.
Houve intensa preocupação em pensar o currículo que se ensina neste contexto escolar, como ele
se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas e se ele condiz com o
que os alunos vivem.
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Nas observações em sala de aula, constatei os pontos críticos em relação do professor com o
aluno, que em determinados momentos eram rigorosos com eles para que não acontecesse a
desordem em sala de aula, mas em outro momento eram brincalhões, amáveis.
Os docentes tiveram a maior clareza nas suas respostas quanto às relações sociais, de poder e
pude perceber a existência de uma grande amizade, respeito um pelo outro. Com isso, a direção e
coordenação trabalham conjuntamente para atender aos docentes, alunos e pessoal de apoio.
Focalizei nas falas, nas atividades desenvolvidas e nas reações dos professores e alunos, como as
relações eram recíprocas no cotidiano do trabalho desenvolvido pela escola apesar do currículo
estar defasado.
Nesta perspectiva Saviani (2006) se inscreve no quadro dessas preocupações em que a escola
deve assumir a função de ensinar, propiciar às classes populares a conquista do saber
sistematizado e que esse ensino se processe na busca, na descoberta da realidade objetiva. É papel
da escola ensinar o aluno a pensar, desenvolver suas capacidades mentais, fornecer condições
para descobertas e acesso independente aos conhecimentos.
No entanto o currículo escolar, as relações sociais, de poder não atendem aos anseios da
comunidade porque está defasado e necessita de reflexão nas atividades programadas. Percebi
que o território de produção de conhecimento, de relações de poder não se efetua no dia a dia da
escola, porém os professores tentam executá-lo com eficiência.
Constatei que este currículo é um conjunto de conteúdos, disciplinas, técnicas, objetivos que
compõem o documento (PDE) da escola e que esse conjunto não concebe como algo articulado
segundo certa organização e em determinada direção. Compreendi que este documento é um
conjunto de “verdades” 4 (rodapé)composto de atividades, disciplinas, projetos, narrativas que

70

explicam e descrevem o que e como são a criança e o adolescente, como funciona a escola e a
sala de aula.
Nesse quadro, as relações entre currículo e cultura é a de poder, porque em geral focaliza em um
único ponto, sustentado pela instituição de ensino e que há muitos anos não conseguem se
desvencilhar desse nefasto projeto. De acordo com Foucault (1993) conhecer o que deve ser
governado é parte da estratégia que permite a regulação e o controle dos indivíduos.
Segundo a concepção de poder na relação ao currículo/cultura é de inspiração foucaultiana em
que esse poder é concebido como disseminado, circulante, produtivo e não centralizado e
repressivo. No caso da escola pesquisada quem tem o poder nas mãos são os docentes e a
coordenação, que dizem como está constituído, como funciona, que atributos possuem, quem
estabelece o que deve ser ensinado ou não. Aquilo que é tomado como verdade segue um
discurso ditado por relações de poder, ou seja, pela posição que ocupam.
3.7 Principal meio de investigação da pesquisa: o questionário
Segundo Parasuraman (1971), um questionário é tão somente um conjunto de questões, feito para
gerar os dados necessários para se atingir os objetivos do projeto. Embora o mesmo autor afirme
que nem todos os projetos de pesquisa utilizam essa forma de instrumento de coleta de dados,
mas é muito importante na pesquisa científica, especialmente nas ciências sociais.
Escolhi o questionário semi-estruturado porque é um dos principais meios que o pesquisador tem
para realizar as coletas de dados. Além disso, esse instrumento de investigação, ao mesmo tempo
valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante
alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação.
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Para dar início a pesquisa de campo, marquei uma visita ao Secretário de Educação e a diretora
da escola, com antecedência, para que fosse feito um processo constitutivo. Fiz várias visitas à
escola para contactar com os docentes, coordenação e discentes e obter uma informação geral em
relação às peculiaridades (número de habitantes, famílias, alunos, professores, analfabetos,
escolaridade das pessoas, lideranças vicinais, desenvolvimento econômico, hábitos culturais,
formas de lazer).

Esses encontros foram de forma amigável e respeitosa tornando-me

personagem importante em cada intervenção acionada naquele contexto escolar.
Nessa direção, elaborei os questionários (em anexo), em forma de tópicos semi-estruturados com
os participantes da pesquisa, utilizando-se o mesmo padrão para cada pessoa. Primeiro solicitei a
presença de todos os docentes que trabalham na escola para falar dos objetivo da pesquisa e se
eles tinham interesse em participar. Concordaram e assim foi entregue a cada um dos sujeitos o
questionário que se submeteram a várias perguntas sobre a escola, não só com o intuito de obter o
máximo de informações, mas também para avaliar as variações das respostas em diferentes
momentos.
No questionário evidenciou de forma muito peculiar as respostas para conhecer o que se passou
ou passa no ambiente escolar quanto às atividades que são e foram desenvolvidas em sala de aula
e se elas estão no currículo. A partir desse momento, compreendi que o mundo cotidiano da
escola, as relações sociais, econômicas e culturais não estão sendo executadas como no
planejamento elaborado por eles. Pude ver que as atividades propostas no currículo não são
aplicadas devido ao índice de alunos que ainda não sabem ler e escrever nas séries do ensino
fundamental, de quinto e sexto ano da Escola do Núcleo.
Esse currículo instituído e concebido pela escola procura atender às necessidades dos alunos, nas
relações que estabelecem com os conteúdos trabalhados, articulados por um processo dialógico
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cada vez mais interativo com as realidades vividas pela comunidade escolar, para resolver os
desvios e superar os entraves que aparecem ao longo da prática.
Tomando as palavras de Saviani (2006), o currículo é produto de uma seleção realizada no seio
da cultura, que resulta num tipo peculiar de saber, o saber escolar baseado na realidade do aluno.
A escola, portanto, assume a função que lhe é específica, a de ensinar e proporcionar esse ensino
de forma prazerosa.
Contudo, a utilização do questionário propiciou a aproximação com o objeto pesquisado, por
permitir a interação entre pesquisador e entrevistado, a interpretação das relações sociais, a
seleção dos instrumentos de pesquisa, as observações das situações-problema para obtenção das
descrições detalhadas do currículo, da cultura, do mundo escolar, agregando-se a ele os
elementos-chave: sujeitos envolvidos (docentes, discentes e administração).
Quanto aos referenciais dos questionários, além de estarem ajustados aos objetivos foram
adequados às especificações de cada grupo para que se escolhesse o máximo de informações
permitindo assim, uma análise mais completa do problema.
O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), o histórico e a comunidade envolvente permitiu a
complementação das informações obtidas, além de subsidiar e sustentar as argumentações ao
longo da dissertação. Guba e Lincoln (apud LÜDHE e ANDRÉ, 1986) apresentam uma série de
vantagens para constituir um material rico e estável para a pesquisa e, além disso, representam
uma fonte natural de informação, não apenas uma fonte de informação contextualizada, mas
surgem num determinado contexto, fornecendo informações sobre esse mesmo contexto.
Além disso, centrei o enfoque interpretativo e exploratório na análise do currículo da escola do
Núcleo para constatar as atividades propostas em desenvolvimento. Muitas das atividades
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estavam relacionadas com o currículo e quando perguntei o porquê não se enquadravam no
currículo, disseram que o currículo estava defasado e precisava reescrevê-lo atentando para o que
acontece na região, no mundo e na sua comunidade.
Considerando os dados coletados no questionário, observações das aulas, diretamente junto aos
docentes, discentes, coordenação e nos documentos da escola (calendário, horário, disciplinas)
foram importantes elementos na elucidação das questões em estudo, pois, baseado naquilo que
coletei, examinei o material no intuito de aumentar o conhecimento sobre o currículo proposto,
descobri novos ângulos para aprofundar a minha visão de currículo.
A ação pedagógica caracterizou-se por atividades didáticas que objetivaram auxiliar os alunos a
se apropriarem do conhecimento e não apenas recebê-lo. Identificados os problemas que os (as)
professores (as) alunos (as) e comunidade local enfrentam nessa unidade escolar, encontraram
subsídios às propostas de soluções desses entraves: leitura e escrita.
Portanto, na exploração dessa análise fiz ligações entre os itens, tentando estabelecer relações e
associações para compará-los, ampliando assim, o campo de informação na identificação dos
elementos da pesquisa.
3.8 Razões pelas quais se demonstra a escolha do método
O método, o Estudo de Caso, segundo Huberman (1991); Yin (2005); Mucchielli (1996) é uma
estratégia metodológica que explora, descreve e interpreta às descobertas, que procura mostrar a
multiplicidade de dimensões presentes na investigação. Por essa razão, pude trabalhar através das
mais variadas técnicas que facilitaram a compreensão do contexto escolar e às suas inter-relações
como um todo orgânico, como uma rede, e a sua dinâmica como um processo, uma unidade, uma
instituição de ensino.

Nesse estudo precisei antes de tudo ter uma enorme tolerância à
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ambigüidade para conviver com as incertezas e as dúvidas que foram inerentes a essa abordagem
cultural.
É importante elucidar as palavras de Descartes que para se chegar à verdade, temos de duvidar de
tudo. Todas as coisas em que aparecer a menor dúvida devem ser tomadas por falsas. Assim, a
dúvida das coisas sensíveis muitas vezes erra e ainda, duvidar daqueles que antes tínhamos
tomado como certo, mesmo das demonstrações matemáticas (Doll, 2002).
Destaquei o valor desse argumento porque permite reconstruir os processos e as relações que
configuram a experiência escolar; descrevem as ações dos seus atores sociais (professores, alunos
e coordenação), suas formas de comunicação e os significados que são criados e recriados no diaa-dia, e identifica as estruturas de poder e os modos de organização do trabalho escolar.
Esse estudo enfatizou a abordagem cultural do currículo tendo-se em mente a variedade de dados,
coletados em diferentes momentos, em situações variadas: sala de aula, recreio, festa do Arraiá
do Gonzagão (projeto elaborado pelos alunos e professores). Confirmei e descobrir novos dados,
afastando suposições ou levantando hipóteses alternativas para a construção e reconstrução de
conceitos. Segundo este enfoque, a escola por ser um espaço social, de movimento, em que,
criam e recriam conhecimentos, valores, exige como diz Giroux (1986), um terreno cultural, de
pluralidade de linguagens e objetivos conflitantes.
Contracenando com Becher (1994), o estudo de caso prepara o investigador para “lidar com a
descoberta inesperada e, de fato, exigem que ele reoriente o seu estudo à luz de tais
descobrimentos”. Então, foi necessário examinar a contingência de recuperação de diálogos,
linguagens comuns para concatenar a holística do processo metodológico da pesquisa.
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3.9 O bom relacionamento e o diálogo com a comunidade
A incursão em campo aconteceu em três momentos distintos: o primeiro consta da visita ao local
e conhecer a direção, os professores e alunos. Encaminhei uma solicitação à Secretaria de
Educação de Porto Seguro e outra à coordenação da escola para conceder a minha entrada
naquele espaço e iniciar a investigação. Ao receber o consentimento da administração, da
coordenação pedagógica e dos docentes falei da importância e relevância da pesquisa. Este
critério evitou alterações substanciais no comportamento dos investigados e é caracterizado por
(JUNKER apud LUDKE e ANDRÉ,1986) por possibilitar ao pesquisador centrar suas
observações nas ações e no comportamento dos participantes.
Neste caso, as observações das práticas e situações do ambiente escolar trouxeram
questionamentos relacionados às atividades propostas no desenvolvimento dessa pesquisa
valorizando a interpretação das ações, o retrato da realidade de forma densa, refinada e profunda
que puderam estabelecer planos de relações com os contextos da escola.
O diário de bordo serviu de bússola ao retratar todo momento da pesquisa, proporcionando aos
entrevistados (docentes, discentes e direção) condições para refletir e posicionar o seu
envolvimento no processo formativo do aluno.
A importância sobre a noção de currículo numa abordagem cultural e o entendimento sobre as
especificidades das pesquisas na área de educação justifica-se pelas razões que os próprios
autores apresentam quanto a sua contribuição para a interpretação e transformação das práticas
escolares. Ressalto que o conhecimento se intera com o sujeito e o objeto, numa perspectiva
dialógica, além de existir uma relação sistêmica do conhecimento entre um sujeito histórico e
algo a ser desvendado. O conhecimento científico ou escolar está a tempo e espaço e sua
ampliação depende da significação atribuída a esse conhecimento. Assim, o processo de
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investigação representa o momento de ressignificação de meus conceitos e de revisão de minha
identidade.

77

CAPÍTULO IV
O CURRÍCULO DA ESCOLA COMO ESPAÇO DE PODER E CONHECIMENTO
De acordo com o que já foi argumentado sobre as relações de poder, Foucault (2004) chama a
atenção para o sentido oposto em que o poder se mantém não só pela condição de dizer não, mas
porque produz coisas de prazer, saber, discurso. “Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva
que atravessa todo o corpo social muito mais que uma instância negativa que tem por função
reprimir” (FOUCAULT, 1993, p.8).
A forma como o autor afirma é possível entender que o poder está difuso no contexto escolar e
que as relações pessoais são permeadas por determinações de poder. Observei que os (as)
professores (as) se esforçam para captar o poder a partir das relações individuais, privadas e estas
relações não se constituem por si mesmas, resultam de várias ações de acordo com suas
necessidades ao agir. Por exemplo, cada disciplina tem seus princípios dialéticos e através dela as
relações de poder se infiltram e se constituem no diálogo, nas ações em sala de aula e fora dela.
E pensar esse poder da proposta curricular da escola significa que existe um saber escolar que se
manifesta através do currículo, executa e desempenha a sua função de viabilizar condições de
transmissão e assimilação do conhecimento. Esse poder parte da prática pedagógica e das
relações entre professores, alunos e coordenação. Uma vez que a escola tem um papel específico,
pedagógico e ligado ao conhecimento, é de responsabilidade de cada educador preocupar-se com
o problema do saber, ter domínio do conteúdo desse saber, isto é, ser capaz de entender o
processo de produção do conhecimento.
Provavelmente, o homem neste processo de produção de sua existência, estabelece relações de
trabalho, amplia novas formas de organizar, administrar, novas tecnologias surgem a todo
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instante, marcadas pelas relações sociais entre professores, alunos, coordenação, que se
manifestam através de conflitos e desigualdades.
Neste sentido, a escola pode estabelecer relações de poder, criando leis, instituições políticas e
religiosas, pois cada instituição de ensino possui características peculiares decorrentes de sua
cultura, de semelhanças e diferenças em relação à outra instituição, e cada uma, tem as formas de
poder e dominação das relações interpessoais, afetivas ou de trabalho. Por isso cada escola
precisa preparar-se para socializar os conhecimentos escolares e facilitar o acesso do (a) aluno a
outros saberes.
4.1 Esclarecendo o porquê do conhecimento escolar
O conhecimento escolar é um dos elementos centrais do currículo e sua aprendizagem constitui
condição indispensável para que os conhecimentos socialmente produzidos possam ser
apreendidos, criticados e reconstruídos por todos os estudantes do país. Daí a necessidade de um
ensino ativo e efetivo, com um professor comprometido, que conheça bem, escolha, organize e
trabalhe os conhecimentos a serem aprendidos pelos (as) alunos (as), selecionados para a inclusão
no currículo, conhecimentos relevantes e significativos para os alunos.
Mas, para que sejam bem compreendidos, é preciso esclarecer o que se considera como qualidade
e relevância na educação e no currículo. A meu ver, uma educação de qualidade propicia ao (à)
estudante ir além dos referentes presentes em seu mundo cotidiano, assumindo-o, ampliando-o e
transformando-se, assim, em um sujeito ativo na mudança de seu contexto. O que é necessário
para que esse movimento ocorra? São indispensáveis conhecimentos escolares que facilitem ao
aluno uma compreensão acurada da realidade em que está inserido, que possibilitem uma ação
consciente e segura no mundo imediato e que, além disso, promovam a ampliação de seu
universo cultural.
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A relevância, então, parte do potencial que o currículo possui. A comunidade escolar procura
compreender o papel da escola em termos de mudança de seus contextos imediatos e da
sociedade em geral, bem como de ajudá-las a adquirir os conhecimentos e as habilidades
necessárias para sua vida. Essa relevância sugere conhecimentos e experiências que contribuam
para formar sujeitos autônomos, críticos e criativos, que analisem como as coisas passaram a ser
o que são e como fazer para que elas sejam diferentes do que hoje são (Avalos, 1992; Santos e
Moreira, 1995).
Essas implicações na prática curricular requerem a seleção de conhecimentos que incentivem
mudanças para uma educação de qualidade, aquela que atende o aluno nas suas necessidades
básicas para o ingresso na sociedade, como esta que defendemos, assim como as formas de
organização e de distribuição dos conhecimentos escolares para possibilitar os processos de
apreensão e da crítica.
Necessariamente, esses processos implicam o diálogo com os saberes disciplinares, com os
outros saberes socialmente produzidos. Refiro-me aos conhecimentos escolares relevantes e
significativos.
Cabe ressaltar que concebemos o conhecimento escolar como uma construção específica da
esfera educativa, não como uma mera simplificação de conhecimentos produzidos fora da escola.
Considera-se, ainda, que o conhecimento escolar tem características próprias que o distinguem de
outros conhecimentos relacionados a sua vida. Ou seja, um conhecimento produzido pela escola
e pelo contexto social e econômico mais amplo, produção essa que se dá em meio a relações de
poder estabelecidas no aparelho escolar e entre esse aparelho e a sociedade (SANTOS,1995).
Compreendo que o currículo nessa perspectiva, constitui um dispositivo em que se concentra as
relações entre a sociedade e a escola, entre os saberes e as práticas socialmente construídos e os
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conhecimentos escolares. Podemos dizer que os primeiros constituem as origens dos segundos.
Em outras palavras, os conhecimentos escolares provêm de saberes e conhecimentos socialmente
produzidos. Considera-se, ainda, como correspondendo às instituições produtoras do
conhecimento científico (universidades e centros de pesquisa); (b) ao mundo do trabalho; (c) aos
desenvolvimentos tecnológicos; (d) às atividades desportivas e corporais; (e) à produção artística;
(f) ao campo da saúde; (g) às formas diversas de exercício da cidadania; (h) aos movimentos
sociais (Terigi, 1999).
Nesses espaços, produzem-se os diferentes saberes dos quais derivam os conhecimentos
escolares. Os conhecimentos oriundos desses diferentes âmbitos são, então, selecionados para
constituir o currículo formal, para constituir o conhecimento escolar que se ensina e se aprende
nas salas de aula. Ressalta-se que, além desses espaços, a própria escola constitui local em que
determinados saberes são também elaborados, ensinados e aprendidos. Exemplifique-se com a
gramática escolar, historicamente criada pela própria escola, na escola e para a escola (Chervel,
1990). Cientificamo-nos de que os conhecimentos ensinados na escola não são cópias exatas de
conhecimentos socialmente construídos.
Assim, não há como inserir, nas salas de aula e nas escolas, os saberes e as práticas tal como
funcionam em seus contextos de origem. Para se tornarem conhecimentos escolares, os
conhecimentos de referência sofrem uma descontextualização 4 e, a seguir, um processo de
recontextualização 5. A atividade escolar, portanto, supõe uma certa ruptura com as atividades
próprias dos campos de referência.( rodapé)
Mas em que consistem os mencionados processos de descontextualização e recontextualização do
conhecimento escolar? Que processos são empregados na construção dos conhecimentos
escolares? Apoiando-me em Terigi (1999), em primeiro lugar, destaco a descontextualização das

81

práticas, que costuma fazer com que o conhecimento escolar dê a impressão de “pronto”,
“acabado”, impermeável a críticas e discussões. O processo de produção, com todos os seus
conflitos e interesses, tende a ser omitido. O estudante acaba aprendendo simplesmente o
produto, o resultado de um longo trajeto, cuja complexidade também se perde.
Mas como avaliar o processo de descontextualização que existe no processo curricular da escola?
Argumento que certo grau de descontextualização se faz necessário no ensino, já que os saberes e
as práticas produzidos nos âmbitos de referência do currículo não são ensinados tal como
funcionam em seu contexto de origem. Todavia, é preciso estar atentos para o risco de perda de
sentido dos conhecimentos, possível de acontecer se trabalharmos com uma forte
descontextualização (Terigi, 1999).
Nas observações em salas de aulas dos professores, os conhecimentos são totalmente
descontextualizados porque perdem suas inevitáveis conexões com o mundo social em que são
construídos. Esses conhecimentos não permitem que se evidencie como os saberes e as práticas
envolvem, necessariamente, questões de identidade social, interesses, relações de poder e
conflitos interpessoais. Os conhecimentos totalmente descontextualizados desfavorecem, assim,
um ensino mais reflexivo e uma aprendizagem mais significativa.
Observando com cuidado o currículo e os livros didáticos da escola nota-se que eles não
costumam incluir, entre os conteúdos selecionados, os debates, as discordâncias, os processos de
revisão e de questionamento que marcam os conhecimentos e os saberes em muitos de seus
contextos originais. Dificilmente encontramos, em programas e em materiais didáticos, menções
às disputas que se travam, por exemplo, no avanço do próprio conhecimento científico. Os livros
didáticos são utilizados somente para os exercícios e para leitura de alguns textos.

82

Julgo que o debate dessas e de outras questões similares pode, na escola, estimular novas e
criativas formas de se trabalhar as atividades propostas pelo currículo quanto outros materiais e
outras fontes que nos auxiliam no complexo processo de favorecer a aprendizagem dos (as)
alunos (as).
Ciente das transformações por que passam os conhecimentos de referência até se tornarem
conhecimentos escolares sintetizo pela minha experiência pedagógica que a escola pode
organizar, para o ensino de Ciências, por exemplo, um pequeno laboratório, similar aos que
existem em outros locais mas a investigação científica, tal como se desenvolve em um laboratório
de pesquisas, é bem distinta da seqüência de passos estipulados em um manual didático de
experiências científicas escolares.
Cabe aqui, também, discutir no campo das atividades desportivas. A prática do desporto
apresenta, em locais de treinamento de atletas profissionais, características bem diferenciadas das
experiências oferecidas ao (à) estudante nas aulas de Educação Física, onde não tem quadra, nem
espaço para as atividades físicas. Torna-se sem sentido, portanto, qualquer tentativa de
transformar tais aulas em momentos de preparação de futuros atletas.
Estes exemplos citados permitem-nos perceber como a concepção de conhecimento escolar que
propomos pode influir na seleção e na organização das experiências de aprendizagem a serem
vividas por estudantes e docentes.
Em complementação, a visão de conhecimento escolar adotada, bem como o reconhecimento de
que devemos trabalhar com conhecimentos significativos e relevantes, são certamente, efeitos no
processo de elaboração do projeto político-pedagógico da escola.
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Observei nas salas de aula, o esforço do professor por escolher atividades e conteúdos que se
mostrem adequados à etapa do desenvolvimento em que supostamente se encontra o(a) aluno(a).
Em muitos casos, a conseqüência é ignorarmos o quanto muitos de nossos estudantes conseguem
“queimar etapas” e aprender, de modo que nos surpreende, conhecimentos que julgávamos acima
de seu alcance. Para o adolescente familiarizado com as inúmeras possibilidades oferecidas pela
internet, o acesso a informações e saberes se faz, freqüentemente, de modo não linear e não
gradativo. Será que esta escola, está sabendo tirar suficiente proveito das vantagens resultantes do
uso de novas tecnologias?
Neste sentido, os conhecimentos escolares tendem a se submeter aos ritmos e às rotinas que
permitem sua avaliação. Ou seja, tendemos a ensinar conhecimentos que possam ser,de algum
modo, avaliados. Mas, é claro, nem todos os conteúdos são avaliados da mesma forma. Os que
historicamente têm sido vistos como os mais “importantes” costumam ser avaliados segundo
padrões vistos como mais “rigorosos”, ainda que não se problematize quem ganha e quem perde
com essa “hierarquia”. Chega-se mesmo a aceitar, sem questionamentos, que as vozes de
docentes de determinadas disciplinas sejam ouvidas, nos Conselhos de Classe, com mais
intensidade que as de docentes de disciplinas em que o processo de avaliação não se centra em
provas ou testes escritos.
Conseqüentemente, o processo de construção do conhecimento escolar sofre, inegavelmente,
efeitos de relações de poder. Recorrendo mais uma vez ao Conselho de Classe: a “hierarquia” que
se encontra no currículo, com base na qual se valorizam diferentemente os conhecimentos
escolares e se “justifica” a prioridade concedida à matemática em detrimento da língua
estrangeira ou da geografia, deriva, certamente, de relações de poder. Nessa hierarquia, se
supervalorizam as chamadas disciplinas científicas, secundarizando-se os saberes referentes às
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artes e ao corpo. Nessa direção, separam-se a razão da emoção, a teoria da prática, o
conhecimento da cultura.
Assim, legitimam-se saberes socialmente reconhecidos e estigmatizam-se saberes populares.
Silenciam-se as vozes de muitos indivíduos e grupos sociais e classificam-se seus saberes como
indignos de entrarem na sala de aula e de serem ensinados e aprendidos. Reforçam-se relações de
poder favoráveis à manutenção das desigualdades e das diferenças que caracterizam nossa
estrutura social.
Em outras palavras, a compreensão do processo de construção do conhecimento escolar facilita
ao professor uma maior compreensão do próprio processo pedagógico, o que pode estimular
novas abordagens, na tentativa tanto de bem selecionar e organizar os conhecimentos quanto de
conferir uma orientação cultural ao currículo.
4.2 O currículo da Escola Maria Lúcia Westphal Santana
Para analisar o currículo da escola, tomei os aspectos da realidade escolar e como produção do
conhecimento, idéias, crenças, de forma como aparece na vida social. A cultura caracteriza o ser
social (aluno) e essa cultura assumida no currículo significa as manifestações artísticas, culturais
do local, o conhecimento filosófico e científico (SANTOS ]s.d.] p.24-25) da escola.
Embora pareça um lugar-comum3 a idéia de que a cultura da escola resulta a sua identidade, o
currículo tem o poder de expandir essa cultura através de uma corrente interminável de relações
sociais, de práticas significativas, práticas que priorizam os prazeres da imagem, da escrita e da
leitura. Esse aparato tecnológico está equipado com a atraente embalagem do entretenimento dos
professores desta escola ao legitimar os valores culturais da comunidade.(rodapé)
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Contextualizando, essa tecnologia está na destreza do papel que os professores exercem, de forma
incessante, para estimular a crença de que a Agrovila, é sinônimo de vida simples, rica de seus
entes queridos, tornando a cultura como uma afirmação, distinção e desenvolvimento de sua
própria existência.
Nesta compreensão, a importância da escola é reforçada pelo reconhecimento generalizado de
que as escolas do Núcleo da BR367 influenciam a comunidade a participar e compreender o seu
papel educativo de difundir a cultura da região, discutir seus problemas e procurar soluções
plausíveis para as situações emergentes. Atualmente, o exemplo mais controvertido enfrentado
pela escola ocorreu com a greve dos funcionários (pessoal de apoio), que não era de sua
competência resolver, mas a comunidade se juntou, protestou contra os baixos salários e tentou
um diálogo com o prefeito de Porto Seguro, Bahia.
Dados o alcance e a influência cultural das escolas do Núcleo e o poder que ela exerce sobre os
níveis escolares (infantil, fundamental e educação de adultos) não são ignorados, nem censurados
pelos pais e pessoas da comunidade. É imperativo dizer que os pais, educadores e alunos da
escola fornecem oportunidades diversas e criam uma melhor compreensão de como as discussões
abrem espaços para a crítica e o prazer, em vez de simplesmente fechar em si mesma.
4.3 A prática do professor como ponta-pé inicial
Nas observações do dia-a-dia da sala de aula notei que as crianças aprendem a partir da exposição
do assunto e em seguida faz-se os exercícios dentro do que foi falado. A falta de hábito de leitura
prejudica os alunos na compreensão dos textos. Os professores tentam solucionar esse problema
apresentando outros gêneros do discurso, dialogando com cada um na provocação da
interpretação para que a turma possa entender melhor o que está escrito. Vejo que o currículo e os
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conteúdos precisam encaminhar o aluno rumo à aprendizagem para que ele seja capaz de buscar o
conhecimento, desenvolver habilidades de leitura, interpretação, estudo independente e pesquisa.
Constatei que o desenvolvimento da linguagem oral, por sua vez, apesar de ainda ser deficiente
na escola, precisa ser trabalhado através de debates, argumentações para oferecer oportunidades
de fala, mostrando a adequação da língua a cada situação social de comunicação oral. Hoje, a
tendência propõe que certas atividades sejam feitas diariamente com os alunos para desenvolver
habilidades leitoras e escritoras. Entre elas, estão a leitura e a escrita feitas pelos próprios
estudantes e pelo professor para a turma, as práticas de comunicação oral para aprender os
gêneros do discurso e as atividades de análise sobre a língua. Dessa forma, possibilita-se aos
alunos o contato com jornais, revistas, televisão, computador e outros instrumentos sonoros
existentes na vida real deles.
Exemplifico o ensino de Arte que durante anos se resumia a tarefas pouco criativas e
marcadamente repetitivas. Desvalorizada na grade curricular, as atividades eram tediosas, ligando
pontos até copiar formas geométricas. Hoje, a tendência é sociointeracionista, que prega a
mistura de produção, reflexão e apreciação de obras artísticas. A idéia de considerar a relação da
cultura com os conhecimentos do aluno favorece a formação desse aluno. A experiência do aluno
e o saber trazido de fora da escola são considerados importantes e o professor faz a intermediação
entre eles.
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Figura 3

Nessa perspectiva, o fazer artístico (produção) permite que o aluno exercite e explore diversas
formas de expressão. É o caminho para estabelecer ligações com o que já sabe e o pensar sobre a
história daquele objeto de estudo para compreender os períodos e modelos produtivos. Contudo,
a tendência atual da disciplina é fazer com eu o aluno observe, pesquise em diversas fontes,
questione e registre para aprender.
Infelizmente, ainda existe o professor que trabalha com a metodologia tradicional, valoriza os
exercícios mecânicos e as cópias, por acreditar que a repetição leva os alunos a fixar modelos e
para eles o mais importante é o produto final.
Nas aulas de Turismo, observei que o professor valoriza os aspectos culturais dos alunos; as
formas culturais do ambiente onde moram, da sua etnia e também da cidade mais próxima, Porto
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Seguro, que dá sobrevivência a maioria das pessoas que residem ali. Por ser guia turístico, o
professor dessa disciplina é o mediador dos conteúdos e o aluno colabora na construção das aulas
por meio de discussões que já havia programado as suas atividades. Uma delas foi a visita ao
museu para ver de perto a sua história. Os alunos produziram o que acharam mais interessante
das atividades e o professor fez uma discussão para a culminância de seu trabalho. Notei que os
alunos ficaram atentos a qualquer pergunta, desenvolvendo assim, uma pedagogia cultural
enraizada nas práticas culturais, na utilização do conhecimento e na experiência de cada um.
Estes alunos não só analisaram a cultura local, o seu espaço educativo, mas foram capazes de
dominar as habilidades e a tecnologia para produzi-la. Ou melhor, os alunos ensaiaram peças
teatrais, comentaram e sugeriram às formas de produção cultural, obtendo assim, um maior poder
sobre as condições do contexto escolar.
A partir desse recorte, o trabalho do professor define como mediador entre o aluno e o
conhecimento; ele não só promove o diálogo com o conhecimento já sistematizado, oficialmente,
mas também com as memórias, com a vivência; visto que a mediação implica vivência entre
professor/aluno/objeto de conhecimento e o cotidiano. Em outras palavras, a ação do professor é
essencial para provocar, animar e por meio dessa interação, edificar novos conhecimentos.
Tais vivências foram observadas nas festividades de abril de 2009, do nascimento do Brasil, em
uma nova abordagem, trabalhando os textos que dinamizaram a discussão e incitaram ao
exercício crítico, possibilitando ao aluno ampliar seu entendimento e sua referência em relação ao
espaço em que vive e estuda. Portanto, interessa-nos chamar a atenção para a possibilidade de
enfatizar a cultura de forma a constituir o verdadeiro sujeito de sua própria história, modificando
continuamente as circunstâncias em que moram. BOURDIEU (1974) sustenta que a escola
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sanciona, valoriza e requer não apenas o domínio de um conjunto de referências culturais e
lingüísticas, mas também um modo específico de se relacionar com a cultura e com o saber.
4.4 Arquivo histórico- o currículo da escola
Na análise da proposta curricular da escola percebi ser praticamente consensual a organização
dos conteúdos a partir da vivência dos alunos, para daí, introduzi-los em outras realidades.
Portanto, ter claros alguns princípios que norteiam a proposta curricular é fundamental para que o
professor à medida que isso o auxilia na seleção dos conteúdos: textos, atividades, brincadeiras,
jogos, enfim, tenha uma melhor compreensão e maior envolvimento do aluno no trabalho a ser
realizado.
Neste sentido, nem todas as atividades programadas se relacionaram com a prática de ensino do
professor devido a uma série de fatores: troca de horários, professores e coordenadores sendo
substituídos por outros. Quando voltou a normalidade da escola pude então assistir as aulas e ver
que o professor ao reconhecer o conhecimento que a criança já traz quando entra na escola a
reconhece como sujeito do conhecimento, sujeito capaz de se apropriar de outros conhecimentos,
que a escola pode lhe oferecer.
E pouco a pouco, esse conhecimento que a criança já domina, a professora incorpora aos
conteúdos curriculares para que ela compreenda o mundo em que a rodeia. Incorporar a cultura
da criança, não apenas no que ela conhece, mas trazendo novas informações da sua comunidade
para enriquecer o conhecimento sobre a sua classe social e o sentimento pela sua nacionalidade é
um grande desafio.
Neste aspecto, a cultura e o currículo são tomados como relações de poder. É preciso entender
que as relações de poder configuram os processos de luta que leva em conta a compreensão do
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que seja o campo do currículo, um espaço vivo de construção de conhecimento, resultante das
experiências dos sujeitos e das suas relações sociais, histórica e biológica. Assim o currículo é o
resultado da incorporação das interações entre os sujeitos que se manifestam dentro e fora do
espaço escolar (MACEDO, 2008).
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CAPÍTULO V
RESULTADOS DOS DADOS DA PESQUISA
5.1 DA ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS E OBSERVAÇÕES
Esta análise foi embasada nas observações em sala de aula dos professores, das atividades
relacionadas às manifestações culturais da Escola Maria Lúcia Westphal Santana em 06(seis)
turmas, nos níveis do Ensino Fundamental (do quinto ao nono ano), Educação de Jovens e
Adultos e nos questionários gerados e destinados aos participantes da pesquisa. Estes recursos
foram de fundamental importância para a constituição desta dissertação e serviram para sustentar
e, ao mesmo tempo, respaldar o processo investigativo e assim levantar questões pertinentes ao
tema estudado.
As observações foram realizadas na escola do Núcleo: Escola Maria Lúcia Westphal Santana, nas
turmas 6º. 7º. 8º. 9º. ano, nos turnos matutino, vespertino e noturno.
Dessas observações feitas, veio a constatação de que, apesar de localidades diferentes, a atividade
pedagógica “manifestações culturais” são bem similares em muitos aspectos das escolas
observadas: o mesmo tipo de história: contos, festas da região, dias e horários determinados para
esta prática; concentração maior dos alunos dentre as demais atividades para com esta atividade;
ênfase ao local com o objetivo de associar o que foi descrito pelos antepassados e o que é hoje, e
algumas inferências sobre as relações sociais, culturais, de poder que os professores têm na
escola.
E o que mais me chamou a atenção nas falas, em sala de aula foi o poder que o (a) professor (a)
exerce sobre os alunos, com um olhar, não com a intencionalidade instrutora ou moralizadora
mas com dedicação e respeito pelo outro. Compreendo que o poder está presente no conjunto das
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relações sociais e que “o poder não se dá, não se troca nem se retoma, mas se exerce, só existe em
ação” (FOUCAUL, 1993,p.175).

O autor se preocupa com o poder que se manifesta no

cotidiano, procurando desvendar os mecanismos de funcionamento de poder, não se limitando a
uma abordagem negativa, de repressão. Chama a atenção para o sentido oposto, ou seja, que o
poder se mantém não pela condição de dizer não, mas porque também produz coisas como
prazer, saber, discurso. “Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o
corpo social muito mais que uma instância negativa que tem por função reprimir”
(FOUCAULT,1993,p.8).
Trata-se, na realidade, de entender que não é possível analisarmos uma determinada escola, suas
formas de poder, se não fizermos análise do PDE. No entanto, devemos ter presente que as
relações não se constituem por si mesmas, mas resultam sempre de uma ação ou prática coletiva,
em família, escola, associações, uma vez que as pessoas se organizam de várias maneiras de
acordo com suas necessidades de sobrevivência.
Dos questionários, destaquei as concepções e valores que os professores,

alunos

e

coordenadores têm sobre as relações sociais, de poder e das “manifestações culturais”. Elas estão
presentes no currículo? Que significação tem essas manifestações para a comunidade escolar?
Participaram da elaboração da proposta curricular da escola?
Em relação aos resultados da coleta de dados, percebi no teor das observações e nos questionários
a presença e pertinência de determinadas respostas e outras evidências que se entrecruzaram
contribuindo para a construção de algumas categorias, como:
Participação na elaboração do currículo: Os seis professores falaram da sua participação ativa
na elaboração e seleção das disciplinas do currículo. Pôde-se constatar nos depoimentos de
professores e coordenação:
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Professor 1.Participei de maneira contundente da organização dos conteúdos porque trabalho
nesta escola há mais de dois anos e ela faz parte da minha vida profissional. É importante
participar de tudo que a escola nos proporciona para que ela possa a cada dia melhorar o seu
desempenho.
Professora 2. Há nove anos trabalho nesta escola. Participo ativamente das reuniões, de tudo que
seja colocado em prática adequada ao nosso aluno. Na elaboração e organização do currículo
participei dando sugestões para o norteamento das nossas atividades e buscando a realidade de
nossa comunidade.
Professora 3. Quando foi discutido o currículo eu estava professora e a diretora nos orientou da
participação de todos na vida do currículo, realizando reuniões com os pais, pessoal de apoio,
toda a escola.
Professor 4. Estou nesta escola há oito anos e considero importante a elaboração do currículo
juntamente com toda comunidade: pais, alunos, professores. Sabemos que nem sempre
conseguimos vencer os obstáculos que temos que atravessar para conseguirmos um bom
resultado de nossos alunos no fim do ano.
Professora 5. Considero relevante a participação na elaboração do currículo porque se tem uma
visão melhor da escola. Infelizmente não participei porque quando cheguei aqui já havia
discutido o currículo.
Professor 6. A minha participação na elaboração e seleção de conteúdos foi importante para mim
porque conseguimos montar nosso planejamento do ano, observando sempre o que devemos
desenvolver para sanar as dificuldades dos alunos. Só que este ano não fizemos ainda um
encontro geral para tratar desse planejamento.
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Vê-se pelas respostas dos questionários e das observações em sala de aula que a escola constitui
um currículo elaborado coletivamente mas precisa ser reelaborado para que atenda as
especificidades da escola. O currículo, servindo a este propósito, está sendo construído no próprio
desenrolar das atividades, respeitando o planejamento com base nos problemas suscitados no
decorrer da execução da proposta.
Para os professores e coordenação, a elaboração e seleção do conteúdo visam à utilidade e o
interesse dos alunos na medida em que possibilita o enriquecimento do conhecimento que eles
adquirem ao longo do ano e da relação professor-aluno. Além disso, os professores disseram que
o currículo está defasado, precisa ser revisto para acompanhar os anseios da comunidade escolar.
Não é se estranhar, que alguns professores acreditam que um currículo seja apenas uma lista de
disciplina e conteúdos. Em linhas gerais, o currículo desta escola não contém a fundamentação
teórica que são os preceitos gerais para o trabalho na área. Verifiquei no PDE que os objetivos de
aprendizagem de cada ciclo, série ou ano, de preferência, com o que se espera que os alunos
saibam ao fim do período, não contemplam; os conteúdos que serão trabalhados naquele período
(semestre, ano) para alcançar essas expectativas não têm justificativa nenhuma quanto a sua
relevância; não existe o histórico do ensino das disciplinas; das orientações didáticas e das
referências bibliográficas, com sugestões de atividades e leituras complementares.
O que importa é que o currículo seja eficaz, atenda a comunidades escolar, e depois de pronto,
precisa ser compreendido e adaptado por cada professor (a) na disciplina que vai atuar. A escola
deve usar como base a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96, que defende a flexibilidade do
que deve ser ensinado, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e os Referenciais
Curriculares Nacionais.
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Neste sentido, quando a escola participa ativamente da criação do currículo fica fácil de
manipulá-lo, colocar em prática àquilo que planejou. É essencial a escola debruçar sobre ele, em
reuniões com os (as) professores (as) e coordenadores para esclarecer dúvidas e discutir os novos
parâmetros; fazer observações nas discussões e estudos do meio. Com o auxílio dos
coordenadores pedagógicos os estudos em grupos ajudam os educadores a adaptar o conteúdo
definido para cada série, ciclo ou ano. Assim, os avanços durante o ano e os conteúdos previstos
na matriz curricular são efetivamente desenvolvidos.
Esclareço que a perspectiva de atender aos desafios postos pelas orientações e normas vigentes, é
preciso olhar de perto a escola, seus sujeitos, suas complexidades e rotinas e fazer as indagações
sobre suas condições concretas, sua história, seu retorno e sua organização interna.
É importante, também, fazer uma reflexão para quem, o que, por que e como ensinar e aprender,
reconhecendo interesses, diversidades, diferenças sociais e, ainda, a história cultural e pedagógica
da escola. Uma escola que veja o estudante em seu desenvolvimento – criança, adolescente e
jovem em crescimento biopsicossocial; que considere seus interesses e de seus pais, suas
necessidades, potencialidades, seus conhecimentos e sua cultura.
Procurando resumir os aspectos acima mencionados, entendo que o currículo como as
experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais,
e que contribuem para a construção das identidades de nossos/as estudantes, associa-se, assim, ao
conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas.
Sem pretender considerar qualquer uma dessas ou de outras concepções como certa ou como
errada, já que elas refletem variados posicionamentos, compromissos e pontos de vista teóricos.
Podemos afirmar que as discussões sobre o currículo incorporam, com maior ou menor ênfase,
discussões sobre os conhecimentos escolares, sobre os procedimentos e as relações sociais que
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conformam o cenário em que os conteúdos ensinados, aprendem, sobre as transformações que
desejamos efetuar nos alunos e alunas, sobre os valores que estão impregnados e sobre as
identidades que pretendemos construir. Discussões sobre conhecimento, verdade, poder e
identidade marcam, invariavelmente, as discussões sobre questões curriculares (Silva, 1999).
Vejo que o currículo presente nas escolas estudadas, na teoria pedagógica, mostra um primeiro
significado: a consciência de que os currículos são conteúdos prontos a serem passados aos
alunos. São uma seleção de conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos e em
dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas. Conhecimentos e práticas
estas, expostos às novas dinâmicas e reinterpretados em cada contexto histórico que revelam o
entendimento de que os currículos não são orientados pela dinâmica da sociedade.
Julgo importante ressaltar que, qualquer que seja a concepção de currículo que se adote, não
parece haver dúvidas quanto à sua importância no processo educativo escolar. Como essa
importância se evidencia? Pode-se afirmar que é por intermédio do currículo que as “coisas”
acontecem na escola pois no currículo se sistematizam os esforços pedagógicos.
Considero que o currículo é, em outras palavras, o coração da escola, o espaço central em que
todos atuamos, o que nos torna, nos diferentes níveis do processo educacional, responsáveis por
sua elaboração. O papel do educador no processo curricular é, assim, fundamental. Ele é um dos
grandes artífices, queira ou não, da construção dos currículos que se materializam nas escolas e
nas salas de aula. Daí a necessidade de constantes discussões e reflexões, na escola, sobre o
currículo, tanto o currículo formalmente planejado e desenvolvido quanto o currículo oculto. Daí
nossa obrigação, como profissionais da educação, de participar crítica e criativamente na
elaboração de currículos mais atraentes, mais democráticos, mais fecundos.
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Nessas reflexões e discussões, podemos e devemos recorrer aos documentos oficiais, como a Lei
de Diretrizes e Bases, as Diretrizes Curriculares Nacionais, as Propostas Curriculares Estaduais e
Municipais. Neles encontramos subsídios fundamentais para o trabalho pedagógico. Podemos e
devemos também recorrer aos estudos que vêm sendo feitos, em nosso país, por pesquisadores e
estudiosos do campo. Tais estudos têm-se intensificado, principalmente a partir da década de
1990, têm sido apresentados em inúmeros congressos e seminários, bem como publicados em
periódicos de expressiva circulação nacional. Recentes análises desses estudos destacam como as
preocupações que os pesquisadores têm.
Stuart Hall (1997, p.97), conhecido intelectual caribenho radicado na Grã-Bretanha e um dos
fundadores do centro de pesquisas que foi o berço dos Estudos Culturais, na Universidade de
Birmingham (Inglaterra) é especialmente incisivo nessa perspectiva:
Por bem ou por mal, a cultura é agora um dos elementos mais dinâmicos – e
mais imprevisíveis – da mudança histórica no novo milênio. Não deve nos
surpreender, então, que as lutas pelo poder sejam, crescentemente, simbólicas
e discursivas, ao invés de tomar, simplesmente, uma forma física e
compulsiva, e que as próprias políticas assumam progressivamente a feição
de uma política cultural.(espaço simples)

Ainda, é inegável a pluralidade cultural do mundo em que vivemos e que se manifesta, de forma
impetuosa, em todos os espaços sociais, inclusive nas escolas e nas salas de aula. Essa
pluralidade, freqüentemente, acarreta confrontos e conflitos, tornando cada vez mais agudos os
desafios a serem enfrentados pelos profissionais da educação. No entanto, essa mesma
pluralidade pode propiciar o enriquecimento e a renovação das possibilidades de atuação
pedagógica.
Entendo como o currículo tem um potencial de tornar as pessoas capazes de compreender o papel
que devem ter na mudança de seus contextos imediatos e da sociedade em geral, bem como de
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ajudá-las a adquirir os conhecimentos e as habilidades necessárias para que isso aconteça.
Relevância sugere conhecimentos e experiências que contribuam para formar sujeitos autônomos,
críticos e criativos e que analisem como as coisas passaram a ser o que são e como fazer para que
elas sejam diferentes do que hoje são (Avalos, 1992; Santos e Moreira, 1995).
Cabe ressaltar que concebemos o conhecimento escolar como uma construção específica da
esfera educativa, não como uma mera simplificação de conhecimentos produzidos fora da escola.
Consideramos, ainda, que o conhecimento escolar tem características próprias que o distinguem
de outras formas de conhecimento. Ou seja, vemos o conhecimento escolar como um tipo de
conhecimento produzido pelo sistema escolar e pelo contexto social e econômico mais amplo,
produção essa que se dá em meio a relações de poder estabelecidas no aparelho escolar e entre
esse aparelho e a sociedade (SANTOS, 1995). O currículo, nessa perspectiva, constitui um
dispositivo em que se concentram as relações entre a sociedade e a escola, entre os saberes e as
práticas socialmente construídas e os conhecimentos escolares.
2. Relações sociais entre professores, alunos, administração: a maioria dos alunos e
professores têm uma boa relação e essa relação influencia no ensino de sala de aula.
Professor 1. Os alunos tendo uma boa relação entre os professores eles também terão respeito
pelos seus colegas. Nós somos o espelho dos alunos.
Professora 2. Um bom relacionamento em qualquer ambiente (família, trabalho, igreja), traz
bons resultados porque essa relação influencia o aluno a se interessar pela amizade do seu colega,
amigo, professor.
Professora 3. A relação entre os alunos e colegas influencia o ensino de sala de aula porque se o
professor tem um bom relacionamento com os alunos o trabalho flui mais.
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Professor 4 .As relações entre professores, alunos, coordenação são ótimas, há um grande
respeito, amizade, convívio entre eles.
Professor 5. A relação social, de poder é de suma importância na vida do educador porque ele
lida com muitas pessoas ao mesmo tempo e esse poder de falar, escutar o outro e ter sua opinião
sobre qualquer assunto em discussão nos torna consciente daquilo que pregamos mas com
humildade, respeito.
Professor 6. Para haver um bom relacionamento entre as pessoas é necessário ter humildade,
confiança, respeito pelo outro. E eu procuro ter uma boa relação entre meus colegas, meus alunos
e coordenação.
Aluno 1. As relações sociais entre professor, colega e coordenação são amigáveis porque todos
se conhecem e assim podemos aprender com o outro.
Aluno 2. Os professores são ótimos. As relações que travamos são de amizade e carinho para
conosco. Gosto de todos porque aprendemos a cada dia um pouco pela sua persistência em nos
ensinar.
Aluno 3. Todos nós devemos estar unidos para conseguir aprender o que é importante para a
nossa vida. Quando os professores reclamam de alguma bagunça na sala nós respeitamos a sua
posição e procuramos obedecer o seu pedido.
Aluno 4. As relações entre professores e alunos são ótimas porque eles nos orientam com
paciência e respeito o que deve ser ensinado para a turma.
Aluno 5. As relações que temos entre professores e colegas são toleráveis porque cada um deve
respeitar o outro e nem sempre acontece isso.
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Aluno 6. As relações entre meus professores e meus colegas são boas. De vez em quando
brigamos porque conversamos na hora que não se deve bater papo. Depois somos
conscientizados de nossas atitudes e comportamento.
Coordenadora 1. O meu trabalho como coordenador na escola é de suma importância porque
sou considerado como suporte, apoio naquilo que posso colaborar na elaboração dos projetos e
nas atividades que são desenvolvidas ao longo do ano. Nossas relações são ótimas e assim
aprendemos juntos.
Coordenador 2. As relações entre professores, alunos e pessoal de apoio são boas porque há
respeito, confiança e companheirismo nas reuniões de planejamento e de administração.
Junto ao reconhecimento da própria identidade cultural, as relações entre o professor e o aluno
estão carregadas de dramaticidade e ambigüidade. Em sociedades nas quais a consciência das
diferenças se faz cada vez mais forte, reveste-se de especial importância.
Esses temas fundamentais estão desafiados a trabalhar nas relações sociais e, particularmente, na
educação. Nossa maneira de nos situarmos em relação ao outro tende a construir-se em uma
perspectiva etnocêntrica. Tendemos a incluir na categoria nós todas aquelas pessoas e aqueles
grupos sociais que têm referenciais semelhantes aos nossos, que têm hábitos de vida, valores,
estilos e visões de mundo que se aproximam dos nossos e os reforçam. Quem são os outros?
Tendem a ser os que entram em choque com nossas maneiras de nos situarmos no mundo, por
sua classe social, etnia, religião, valores, tradições, sexualidade etc. Contudo a minha pesquisa
não se enquadra neste espaço e sim na cultura que se evidencia na comunidade escolar.
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Pode-se ver nas respostas dos questionários que ficaram claramente explícitas pelos professores,
alunos e coordenadores de como as relações sociais estão presentes no dia-a-dia de sala de aula,
no recreio, na família, no trabalho e que essa relação vem respaldar o convívio entre eles.
3.Manifestações culturais presentes no currículo: Todos disseram que são importantes a
presença das comemorações culturais no currículo mas às vezes não são desenvolvidas devido a
falta de empenho de alguns colegas.

Figura 4

Professor 1. É muito importante constar no currículo as manifestações culturais porque aproxima
a comunidade da escola. Não só nas disciplinas artes, turismo que é trabalhado a cultura local,
fazemos em conjunto projetos relacionadas às festas comemorativas da região.
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Professora 2. A escola desenvolve as festividades juntamente com a comunidade para que eles
se aproximem mais da vida escolar.

No currículo da escola estão presentes as datas

comemorativas da região, justamente para que nosso aluno conheça a realidade da escola, da vila
onde moram.
Professor 3. As festividades culturais são apresentadas ao público da escola e da comunidade
desde que sejam convidados para participar.
Professora 4. As festas culturais são lembradas e na maioria das vezes comemoradas, pois estão
presentes no currículo e são importantes para resgatar a nossa cultura.
Professor 5. A maioria das comemorações estão previstas no currículo mas nem sempre são
lembradas por falta de empenho dos professores para desenvolver atividades relacionadas com o
tema.
Professora 6. É de suma importância a participação da comunidade nas festividades da escola
porque os alunos podem conhecer suas raízes culturais.
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Figura 5

Aluno 1. Aprendo com as festividades da escola, as brincadeiras em grupos, para as
apresentações de peças teatrais e a cultura da nossa região.
Aluno 2. Acho importante participar das festividades da escola e da região, porque aprendo a
conhecer as raízes da nossa terra, da nossa gente.
Aluno 3. As manifestações culturais ajudam a entender o porquê das coisas, do que acontece na
comunidade, na minha casa, na escola e em festas que são feitas na região para comemorar as
datas.
Aluno 4. Nas festividades da escola e da comunidade local aprendo o companheirismo nas
apresentações, a amizade e respeito pelo outro nas opiniões e a cultura do nosso povo.
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Aluno 5. Muitas vezes as festividades da escola não têm muito sentido para mim porque nem
todos os professores falam dessa cultura da escola, a não ser os professores de História e de
Turismo.
Aluno 6. Venho para a escola porque quero aprender sempre e as festividades da escola e da
região nos ajudam a entender o que era e o que é hoje. Temos que estar unidos para aprender o
que é necessário para a nossa vida.
Coordenadora 1. No momento sou a diretora da escola e considero o trabalho dos professores
quanto às manifestações culturais bem elaboradas e realizadas com êxito devido ao empenho de
todos.
Coordenador 2. As festividades culturais são desenvolvidas juntamente com a comunidade
escolar e os pais quando são convidados a participar.
É importante esclarecer, inicialmente, como se concebe a cultura na escola, já que seus sentidos
variam ao longo dos tempos, particularmente no período da transição de formações sociais
tradicionais para a modernidade (Bocock, 1995; Canen e Moreira, 2001). Acredito que tal
esclarecimento pode subsidiar a discussão das relações entre currículo e cultura.
Nesta perspectiva, a escola é considerada um espaço de cruzamento de culturas e saberes que
acolhe, critica e coloca em contato diferentes manifestações culturais e em outras concepções. A
contemporaneidade requer culturas que se misturem e ressoem mutuamente, que convivam e se
modifiquem. Que se modifiquem modificando outras culturas pela convivência ressonante. Ou
seja, um processo contínuo, que não pare nunca, por não se limitar a um dar ou receber, mas por
ser contaminação, ressonância (Pretto, 2005).
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Um dos caminhos foi abrir as portas da escola, a diferentes manifestações da cultura, além das
que compõem a chamada cultura erudita. Músicas populares, danças, filmes, programas de
televisão, festas populares, anúncios, brincadeiras, jogos, peças de teatro, poemas, revistas e
romances que fazem presentes nas salas de aula. Da mesma forma, levando-se em conta a
importância de ampliar os horizontes culturais dos alunos, (as) bem como de promover interações
entre diferentes culturas, outras manifestações, mais associadas aos grupos dominantes que
precisam ser incluídas no currículo.
A intenção é que a cultura dos alunos e da comunidade possa interagir com outras manifestações
e outros espaços culturais como museus, exposições, centros culturais, música erudita, clássicos
da literatura. Se aceitarmos a inexistência, no mundo contemporâneo, de qualquer “pureza
cultural” (McCarthy, 1998), se pretendermos abrir espaço na escola para a complexa
interpenetração das culturas e para a pluralidade cultural, tanto as manifestações culturais
hegemônicas como as subalternizadas precisam integrar o currículo e ser objeto de apreciação e
crítica. Ademais, sua presença no currículo não deve assumir o tom fortuito, “turístico”, tão
criticado por Santomé (1995).
Sugiro que se situe, na prática pedagógica culturalmente orientada, além da visão das culturas
como inter-relacionadas, como mutuamente geradas e influenciadas e facilitar a compreensão do
mundo pelo olhar do subalternizado, suas normas e pressupostos, precisam ser desconstruídos”
(McCarthy, 1998, p. 156).
Ou seja, trata-se de desafiar a ótica do dominante e de promover o atrito de diferentes
abordagens, diferentes obras literárias, diferentes interpretações de eventos históricos, para que se
favoreça ao (à) aluno entender como o conhecimento, socialmente valorizado, tem sido escrito
de uma dada forma e como pode, então, ser reescrito. Não se espera, cabe reiterar, substituir um
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conhecimento por outro, mas sim propiciar aos alunos a compreensão das relações de poder
envolvidas na hierarquização das manifestações culturais e dos saberes, assim como nas diversas
imagens e leituras que resultam quando certos olhares são privilegiados em detrimento de outros,
refiro-me às disciplinas que têm maior respaldo em relação a outras consideradas menos
relevantes.
Nessa perspectiva, ao intentar transformar a escola em um espaço cultural, cada professor (a), é
um intelectual que desempenha o papel de crítico cultural.

Considerando que a atividade

intelectual implica o questionamento do que parece inscrito na natureza das coisas, do que nos é
apresentado como natural, questionamento esse que visa, fundamentalmente, a mostrar que as
coisas não são inevitáveis, essa atividade intelectual centra-se, assim, na crítica da cultura em que
estão imersos.
Como se expressa essa atividade na prática curricular? Julgamos que cabe à escola, por meio de
suas atividades pedagógicas mostrar ao aluno que as coisas não são inevitáveis e que tudo que
passa por natural precisa ser questionado e pode,conseqüentemente, ser modificado. Cabe à
escola levá-lo a compreender que a ordem social em que está inserido e as ações sociais cujo
poder não é absoluto. O que existe precisa ser visto como a condição de uma ação futura, não
como seu limite. Nossos questionamentos devem, então, provocar tensões e desafiar o existente
(Moreira, 1999). Podem não mudar o mundo, mas podem permitir que o aluno o compreenda
melhor. Como nos diz Bauman (2000), “para operar no mundo (por contraste a ser „operado‟ por
ele) é preciso entender como o mundo opera” (p. 242).
5. Atividades de sala de aula estão de acordo com o currículo: Procuram trabalhar o
planejamento fazendo alterações possíveis para não fugir da realidade do aluno.
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Professor 1. As atividades que planejo estão de acordo com o currículo da escola, mas nem
sempre consigo vencê-lo devido a turma ser um pouco lenta. Busco sempre fazer uma integração
entre a realidade do aluno no seu dia-a-dia.
Professora 2. Nem sempre conseguimos 100% do currículo mas fazemos o possível para
desenvolver as atividades propostas nos projetos.
Professor 3. Flexiono o currículo à medida que vou desenvolvendo as atividades com o objetivo
de atingir a compreensão e construção do conhecimento. Procuro aproximar a realidade da escola
com a realidade em que os alunos vivem.
Professor 4. O currículo norteia meu trabalho de sala de aula porque contém informações
concretas do planejamento que fazemos no início doa ano. Flexiono de acordo com a realidade do
aluno, pois nosso dia-a-dia sempre traz coisas novas.
Professor 5. Acredito que as atividades estão de acordo com o currículo pois a coordenadora
sempre analisa o desenvolvimento do meu trabalho. Utilizo o currículo de modo flexível, pois,
nem sempre estão programadas com as necessidades do aluno.
Professor 6. Tudo no currículo é relevante para desenvolver as atividades previstas durante a
semana, o mês, o bimestre. Procuro planejar minhas atividades baseadas no currículo porque
assim posso conduzir melhor a aula.
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Figura 6

Coordenador 1. O currículo é a identidade da escola por isso temos que trabalhar a sua cultura e
o que é mais significativo para o aluno.
Coordenador 2. Procuro com os professores fazer toda semana uma reflexão daquilo que se
ensina e o que deve ser trabalhado naquela semana, naquele mês, naquele semestre para haver um
acompanhamento mais de perto das atividades desenvolvidas em sala de aula. Nem sempre é
possível executá-las porque a maioria das turmas tem dificuldades em absorver os conteúdos.
No entanto, Saviani (2006) argumenta que:
a organização do currículo segundo a estrutura das disciplinas exige critérios,
que incluem tanto questões relativas aos conceitos-chave e elementos
substancias de cada disciplina, quanto a inter-relação dos conceitos e
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Com efeito, a autora chama a atenção para os critérios da organização das disciplinas desde que
não esqueçam os interesses e necessidades dos alunos. Tais considerações lembram as atividades
e recursos didáticos, a forma como os conteúdos são organizados e selecionados em cada
disciplina, no conjunto do curso, nenhuma disciplina tem menor relevância que a outra. Existe,
portanto, a necessidade de rompimento de barreiras entre as disciplinas por meio da
interdisciplinaridade porque é uma forma de co-participação, reciprocidade, mutualidade,
diálogo, que caracterizam a integração não apenas das disciplinas, mas de todos os envolvidos no
processo educativo (FAZENDA,1992). A escola em estudo faz essa interdiciplinaridade através
de projetos relacionados aos conteúdos.
Observei que o PDE focaliza os eixos norteadores da proposta, os conteúdos e processos de
formação do indivíduo, a reorganização dos tempos escolares e a nova lógica da avaliação. Nos
eixos norteadores, afirma-se a necessidade de uma intervenção coletiva mais radical, para que se
venha a redefinir a escola como espaço e tempo de vivência dos direitos de todos à “realização
plena como sujeitos socioculturais” (BH/SMED, 1994, p. 5). Destaca-se a “sensibilidade perante
a realização do ser humano como sujeito cultural” (BH/SMED, 1994, p. 6). Insiste-se em que se
recupere, nas salas de aula e nas disciplinas do currículo, a função escolar de espaço público
privilegiado de cultura.
Nesta conversão a escola se articula com a produção cultural da cidade de Porto Seguro,
multiplicando seus tempos culturais, abrindo o currículo às dimensões culturais que o transpassa.
Assim, “a totalidade da experiência escolar passa a ser cultural” (BH/SMED, 1994, p. 6). São
necessárias mudanças significativas na escola para se repensar os aspectos físicos e condições de
trabalho do professor e que se reorganize o tempo, espaços, processos, trabalho pedagógico,
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grades, seriações, horários. O reconhecimento dessa necessidade mostra “o avanço da
consciência dos profissionais” (BH/SMED, 1994, p. 7), capazes de perceber que a experiência
escolar não pode ser reduzida a uma relação interpessoal entre professores e alunos.
Quanto à reestruturação e melhor aproveitamento do tempo docente, os professores se reúnem
todo sábado para planejar, organizar os projetos e se distribuir pelos grupos de estudos. Os
horários destinados a projetos são usados pelos professores para preparação de atividades a serem
desenvolvidas com a sua turma e as outras para as reuniões com os grupos (em que acontecem
trocas de experiências), e, ainda, para reuniões pedagógicas às sextas-feiras (destinadas a projetos
coletivos visando à formação em serviço). São, em resumo, doze horas para regência, seis horas
para projeto e duas horas para reuniões direção e coordenação.
A visão de currículo adotada na Escola passa “pela formação ampla do ser humano levando em
consideração as suas diferenças individuais, sua bagagem cultural, os conteúdos necessários à sua
formação e todas as mudanças pelas quais o mundo vem passando” (Projeto Político Pedagógico
p. 08). A escola é vista como um “dos espaços responsáveis pelo desenvolvimento das
potencialidades humanas, envolvendo as várias dimensões do ser humano” (Idem).
De certo modo, os projetos asseguram a presença das disciplinas Artes e Educação Física no
currículo, com reivindicação clara de seus docentes. Em um dos encontros, a professora de Artes
indagou de modo muito incisivo que a Arte deve estar contemplada no currículo, com um tempo
próprio. No currículo e horário existem as disciplinas Artes e Educação Física. A meu ver, mais
do que no sujeito professor, a docente sugere que se pense em um lugar mais apropriado para sua
disciplina, inferiorizada, segundo ela, na hierarquia dos saberes escolares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a realização do Trabalho de Campo, assumi o desafio de buscar o envolvimento de
profissionais de diversas áreas em diferentes níveis hierárquicos, Ensino Fundamental de quarto
ao nono ano, Educação de Jovens e adultos. Todos participaramdireta ou indiretamente das
reuniões sobre o currículo da escola.
Considerei, sem dúvida que o grande "facilitador" durante todo o transcurso do trabalho foi o
papel da diretora Luciana Santana que se mostrou bastante atenciosa durante todo o processo, e
medida que a pesquisa foi ficando mais "íntima" e se familiarizando com as `observações e
questionários, as reuniões com a coordenação ficavam mais produtivas, com mais idéias e
reflexões sobre o assunto.

Figura 7
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Um dos projetos que foram desenvolvidos no período foi Gonzagão que culminou com uma
quadrilha de toda a escola permitindo articular o currículo em suas atividades, fazendo a
interdiciplinaridade com todas as disciplinas, na produção de peças teatrais, coro falado,
quadrilha, painéis de São João, fotografias e para tanto, sabemos que existe uma relação precisa
entre o aluno e o conhecimento.
Quando a proposta do planejamento do projeto surgiu toda a escola se prontificou a elaborar e
executar um planejamento realista, integral e potente para que o aluno fosse capaz de dialogar
entre o político, técnico e cultural fundamentado na vontade de fazer, de criar e angariar recursos,
mesmo que fossem escassos.
Para mim, esta pesquisa é mais um grande passo no processo contínuo de crescimento como
pessoa, professor e educador porque o caminho desbravado na realização da análise do currículo
da escola foi um caminho que abriu outros caminhos e opções e que nos solicita tomadas de
decisões. Os objetivos a que me propus com a realização deste trabalho foram quase todos
atingidos. Contudo, seria impossível sabermos o grau de “atingibilidade” de alguns deles. Foram
lançadas algumas sementes que o tempo se encarregará de dizer se atingiram ou não a
maturidade.
Não somente de coisas positivas apareceram na análise do currículo. Também ficou evidente no
decorrer da pesquisa a inconsistência do atual currículo em gestão, que não é adequado, podendose afirmar ser um currículo que se vai construindo conforme a necessidade dos temas. No
entanto, a direção e coordenação já estão planejando a elaboração de outro currículo envolvendo
toda a comunidade local.
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Esta pesquisa oferece aos professores e professoras, assim como aos profissionais de educação
em geral, alguns elementos e aspectos que permitam a reflexão e a discussão de questões que
consideramos significativas para o desenvolvimento do currículo em nossas escolas, na
perspectiva da promoção de uma educação de qualidade para todos e todas, relevantes do ponto
de vista cultural e construtivo do conhecimento escolar.
Neste ínterim, conceber as práticas culturais como relações de poder implica, pois, ver a
produção de conhecimento como um campo contestado, disputado e conflitivo. A luta por um
currículo cultural que atenda a comunidade escolar significa predomínio sobre o contexto escolar,
onde a cultura é, ao mesmo tempo, objeto e meio, objetivo e instrumento.
Pode-se dizer que as relações de poder dirigem-se ao processo de luta; entretanto, não se
esgotam, não se realizam plenamente, não se resolvem no terreno epistemológico, mas no terreno
político das relações sociais, de poder.
A troca de idéias, opiniões, deduções pretende conduzir a uma percepção da importância que o
currículo e a cultura têm na elaboração e organização dos conteúdos do PDE.
Por isso que a escola deve insistir na leitura como um processo de conhecimento de sua cultura
contribuindo para a sua autonomia. A escola precisa criar uma prática político-pedagógica que
possibilite que seus alunos pensem e reflitam sobre o que existe no mundo. Que crie condições
para que leiam com seus próprios olhos e retirem dos textos as inúmeras interpretações,
permitindo uma interação entre os personagens sem julgá-los ou hierarquizá-los, deixando-os
livres para fazer suas inferências, seus juízos de valores, suas identificações.
Por isso nesta análise do currículo da Escola Maria Lúcia Westphal Santana suscitou-me
reflexões sobre a complexa relação entre documentos oficiais (projeto político pedagógico,

114

calendário, horário) e experiências em sala de aula, assim como, sobre a necessidade de se
repensar a importância do currículo numa abordagem cultural.
Há que se destacar a complexidade do processo curricular vivido pelos professores
comprometidos com a escola. As atividades realizadas configuraram uma delicada teia em que
movimentos divergentes, criativos, cuidadosos, avançaram e retrocederam, em meio a disputas e
negociações dos projetos de ensino, dos conteúdos a serem reelaborados e compreendidos pela
comunidade escolar.
Realmente, o que vivi na escola foi um denso processo de atividades relacionadas com o
currículo proposto, um processo no qual cada leitura se fez com base em sentidos já dados e
trabalhados. Como afirma Stuart Hall (2003, p.363), “Se você tem de dizer algo novo, é porque o
processo está transformando os significados que já estão lá. Portanto, cada ato de significação
transforma o estado efetivo de todas as significações já existentes.”
A despeito dessa afirmação, o autor procura mostrar que cada ação é pertinente para o currículo
existente. Nesse sentido, parabenizo o empenho da diretora, professores e alunos da escola em
promover uma leitura desses documentos: PDE, calendário, horário e aulas. Estes documentos
foram lidos e comparados com o que acontece em sala de aula, em consonância com os pontos de
vista de Stephen Ball ( ) e de Stuart Hall,( )não vale acreditar, todavia, que toda e qualquer leitura
foi possível identificar o seu mundo. Afinal, sempre se procura controlar as formas de significar o
mundo.
E nem sempre uma leitura transparente dos documentos, nem o pleno exercício da resistência e
da autonomia podem ser comparados. Sustenta Hall (2003, p. 371): “A maioria de nós nunca está
completamente dentro de uma leitura preferencial ou totalmente a contrapelo do texto. Nós
sempre lutamos e remamos contra a maré dele.”
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Cabe entender os esforços que se fizeram na escola Maria Lúcia W. Santana para conceber a
carga horária determinada, calendário e outros documentos que versaram, dominantemente, sobre
os sentidos dos conteúdos e dos procedimentos curriculares. No processo, driblaram-se algumas
das minhas leituras evidenciando-se que o elemento cultural funciona, o que não significa que
não esteja presente.
Volto-me para o alvo central dos questionários travados na escola: elaboração do currículo, as
manifestações culturais e as relações sociais, de poder que envolvem o contexto escolar.
Apoiando-me em (Moreira, 2004/2005) argumento que, no processo de construção curricular, os
focos na criança e na cultura, ainda que indispensáveis, são insuficientes. Insisto no sentido de
que a eles se associem uma grande preocupação com o conhecimento, com sua aquisição, com
uma instrução ativa e efetiva, com um professor ativo e efetivo, que bem conheça, escolha,
organize e ensine os conteúdos de sua disciplina ou área do conhecimento de maneira diferente.
Contudo, não basta abrir a escola a diversas manifestações culturais para ampliar os tempos
culturais no currículo. Não basta uma escola aberta aos saberes e às experiências dos estudantes e
da comunidade em que se insere. Não basta conceber e tratar o aluno, que vem sendo excluído da
escola e da participação na sociedade, como um ser cultural. Não basta procurar desenvolver no
aluno uma auto-imagem positiva. Não basta organizar-lhe um espaço para convivência,
socialização e aprendizado de valores e condutas. Não basta a sensibilidade com a totalidade da
formação humana. Não basta clamar pelo direito de todos os alunos à realização plena como
sujeitos socioculturais. Nada se basta. Nada se basta para apreender o conhecimento e a partir daí,
suscitar novos conhecimentos infindáveis.
Há que se considerar mais rigorosamente os processos de selecionar, organizar e sistematizar os
conhecimentos a serem ensinados e aprendidos na escola. Talvez valesse a pena pensar no que
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Muller (2003) denomina de “coerência conceitual”, que estimula a promover, na sala de aula,
uma evolução coerente da aprendizagem de conceitos. O autor insiste: É preciso considerar o
“conhecimento como conhecimento”, não apenas como instrumento para a formação, para a
conscientização, para a promoção do indivíduo.
Ou seja, o conhecimento não pode ser considerado, simplesmente, como meio para tornar o ser
humano mais humano. Pode ser útil levar em conta a recomendação de Dewey no sentido de que
a ênfase no desenvolvimento não implique um currículo apenas centrado no aluno ou em
atividades, no qual se negligenciam a seleção e a organização de conteúdos de fato relevantes.
Cabe acrescentar que a relevância, nesse caso, precisa incluir tanto a preocupação com conteúdos
significativos, que levem em conta interesses e necessidades do aluno, como a preocupação com
a seqüência de conteúdos, necessária a uma apreensão lógica e ordenada dos mesmos.
Faz-se necessário, o desenvolvimento integral do aluno em uma realidade plural, cultural em que
os significados e os padrões culturais do cotidiano não são suficientes para o aprendizado do
aluno e ampliar seus horizontes. Precisa-se ir, além da imersão nos padrões do cotidiano e da
disciplina escolar. E para isso, há absoluta necessidade de um professor que tenha instrução
explícita, planejada e efetiva para que, além de bem conhecer o aluno e a comunidade escolar,
conheça os conceitos a serem dominados e seja bem sucedido ao orientar o aluno na consecução
das metas definidas.
Em outras palavras, não há como abrir mão de bons professores, capazes de bem selecionar
procedimentos e conteúdos. Associo ao ponto de vista de Bauman (1998), referente às
possibilidades de emancipação na contemporaneidade. Para ele, na modernidade, a busca (nunca
totalmente bem-sucedida) por constituir a ordem implicava neutralizar os poderes intermediários
das comunidades e das tradições. A intenção era “desencaixar” os indivíduos, fazendo-os livres
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para escolherem a vida que lhes apetecessem viver. A intenção era desafogar o indivíduo do peso
de uma identidade herdada. A identidade convertia-se em uma realização própria, em uma tarefa
individual, de responsabilidade do indivíduo.
A escola deve insistir na leitura como um processo de conhecimento de sua cultura contribuindo
para a sua autonomia. É preciso criar uma prática político-pedagógica que possibilitem aos seus
alunos pensarem e reflitirem sobre o que existe no mundo. Que crie condições para que leiam
com seus próprios olhos e retire dos textos, ou quantas leituras conseguirem, permitindo uma
interação entre os personagens sem julgá-los ou hierarquizá-los, deixando-os livres para fazer
suas inferências, seus juízos de valores, suas identificações.
Observe-se

que

na

contemporaneidade,

quanta

incerteza,

insegurança,

fragilidade,

descompromisso, provisoriedade, individualismo, consumismo, discriminação, violência,
desigualdade e desesperança compõem o cenário em que se vive, e pensar em emancipação, em
autonomia, demanda que se retome e complete a tarefa de “desencaixe” da modernidade
(Bauman,1998).
Concordando com essa perspectiva, argumento que se pode favorecê-la, no currículo, evitando-se
ficar restrito aos artefatos culturais familiares ao aluno, para passar da essencialização de padrões
hegemônicos para a celebração de padrões minoritários.
Para isso, contudo, há que se criar oportunidades de acesso às ciências, às artes, a novos saberes,
a novas linguagens, a novas interações, a outras lógicas, à capacidade de buscar conhecimentos,
ao aprofundamento, à sistematização e ao rigor. Há que se considerar o aluno em suas diferentes
dimensões sem que, no entanto, se coloquem em plano secundário o intelecto e a aprendizagem.
Em última análise, sustento que o conhecimento escolar constitui útil instrumento para o resgate
da tarefa de “desencaixe” ansiada por Bauman.
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Lanço mão dos pontos de vista de Lima JNR (2005) para argumentar a favor do conhecimento
escolar, em propostas curriculares que visem fortalecer o poder dos alunos das camadas
populares e criar, com base nos conhecimentos pedagógicos empregados, um espaço de em que
esses alunos raciocinem, discutem e chegam a um senso comum a todos. Obviamente, os
resultados tenderão a ser opostos aos esperados.
Portanto, os conhecimentos pedagógicos norteadores das decisões curriculares podem inscrever
certa seletividade no modo como os docentes pensam, sentem e falam sobre os alunos. O que
acentuo é que esses conhecimentos são produtivos, capazes de qualificar determinados alunos e
desqualificar outros para a cidadania.
Acredito, ao mesmo tempo, que leituras críticas, criativas, negociadas dos textos oficiais, podem
talvez desestabilizar os conhecimentos pedagógicos que têm norteado nossas escolhas. Podem
talvez estimular novas formas de pensar e de agir na construção de uma escola mais justa,
eqüitativa e cultural que atenda aos desejos da comunidade escolar. E a partir desse estudo,
sugerimos alguns pontos que podem ser levados em consideração ao se desenvolver uma
pesquisa sobre currículo e cultura.
Em tempos de globalização, torna-se imprescindível entender a cultura como um processo
construído historicamente, onde diferentes agentes políticos, formados e incorporando diferentes
significados, práticas culturais e projetos sociais, travam conflitos em torno da produção,
circulação e consolidação do currículo escolar. A política curricular é, então, um processo
cultural que redefine formas de poder social.
Apesar dos estudos deste último proporcionarem avanços significativos para se pensar e
pesquisar política curricular, reconhecemos que eles “somente” abrem possibilidades para se
explorar as relações de poder presentes em processos culturais constituidores da política
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curricular, mas não as definem concretamente e não exploram estas relações. Compreendemos,
portanto, que existe uma possibilidade de análise em política curricular com urgência de ser
trabalhada se quisermos dar um novo alento no tocante à questão cultural.
Sugerimos, enfim, que a realização de pesquisas nessa perspectiva poderá trazer avanços para o
campo do currículo de um modo geral e mais, especificamente, para pensarmos e praticarmos
currículos contra-hegemônicos no contexto contemporâneo.
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ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO (Professores)
1. Nome: ...........................................................................................................................................
2. Formação:.......................................................................................................................................
3. Há quanto tempo atua como professor (a) nesta escola?...............................................................
............................................................................................................................................................
4. Como é sua relação entre colegas de trabalho, alunos e administração?
(

) regular

(

) boa

(

) ótima.

Essa relação influencia no ensino de sala de aula? (

) sim (

) não.

Por quê?..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. As manifestações culturais (festas, eventos) da região são lembradas e comemoradas? Estão
previstas no currículo? Acha importante está presente no currículo?
Por
quê?.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6. Qual a relação dessas manifestações com os sentimentos do alunos? De que maneira você
utiliza as manifestações culturais que as crianças trazem do seu meio?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
7. As atividades que você planeja estão de acordo com o currículo da escola? ( ) sim ( ) não.
Como?.................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
8. Você segue rigidamente o currículo ou flexiona a medida que o desenvolve? ( ) sim não (

).

De que maneira?................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
9. É possível, no âmbito da elaboração do currículo, contemplar conteúdos e métodos que
garantam o estudo da história do local, de acordo com as características dos alunos e com os
objetivos gerais do Plano de Desenvolvimento da Escola? Explique com suas palavras.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
10. Você nota em seus alunos que eles produzem conhecimentos? De que maneira?
............................................................................................................................................................
Data:..........................
Assinatura......................................................................................................................
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ROTEIRO DEQUESTIONÁRIO (ALUNOS)

1. Nome:.............................................................................................................................................
2. Série:........................................

Turma:....................................................................................

3. Você é aluno desta escola há quanto tempo?.................................................................................
4. As relações sociais que se travam entre professor, colega, coordenação são:
a) amigáveis (

)

b) péssimas (

)

c) submissas (

)

d) toleráveis (

)

Por quê? .............................................................................................................................................
5. Você participa das reuniões, festas que a escola promove?

(

) sim

(

) não

Como?.................................................................................................................................................
6. Seus pais participam das atividades (reuniões, festas) da escola? Sim (

) Não (

)

Quais são elas?....................................................................................................................................
7. Você acha importante que eles participem destas atividades? Por quê?........................................
............................................................................................................................................................
8. O que você aprende com as festividades da escola?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
9.O que você acha que deve ser mudado na sua escola quanto a cultura que é desenvolvida nela?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
10. Dê sugestões de atividades que poderiam ser feitas na escola ou na comunidade.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Assinatura.............................................................................................................................
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ROTEIRO DEQUESTIONÁRIO (COORDENADORES)

1. Nome:............................................................................................................................................
2. Graduação:......................................................................................................................................
3. Há quanto tempo trabalha nesta escola como coordenadora ou diretora?
............................................................................................................................................................
4. Você se considera pessoa importante no papel que desenvolve? Sim (

)

Não ( )

Por quê?..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. Participa da vida da escola com os (as) professores(as), alunos(as) e comunidade? Como?
............................................................................................................................................................
6. Quanto ao currículo você fez reuniões com a comunidade escolar e comunidade local para
discutir as propostas que seriam importantes para a escola? Como?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
7. Como são as relações sociais entre docentes, discentes e diretoria?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
8. Como são desenvolvidas as festividades culturais da escola? A comunidade participa de que
maneira?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
9. O currículo que é proposto pela escola está de acordo com a vida cotidiana dos discentes?
a) sim (

) b) não (

) Explique.................................................................................................

............................................................................................................................................................
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10.Você quer dar sugestões sobre o currículo?..................................................................................
............................................................................................................................................................
Data:..........................
Assinatura......................................................................................................................

