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RESUMO 

 

As questões que constituem o âmbito da cultura popular e do currículo provocam tensões no 

contexto escolar. Embora sinalizadas em alguns marcos legais, no Projeto Político 

Pedagógico da escola, a cultura popular carece de oportunidade para potencializar as 

discussões em sala de aula. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo compreender 

como a cultura popular é abordada nos documentos curriculares e nas narrativas dos 

professores ao relatarem suas práticas pedagógicas. A pesquisa é de natureza qualitativa e 

teve como campo de estudo duas escolas da rede municipal de Carinhanha-BA, sendo os 

sujeitos entrevistados quatro professores, que lecionam no 4º e no 5º ano do Ensino 

Fundamental I. Utilizamos para a produção dos dados a entrevista semiestruturada, a qual foi 

analisada por meio da técnica de Análise de Conteúdo. Assim, no capítulo teórico, realizamos 

uma leitura crítica, cujos caminhos proporcionou-nos enxergar que a cultura popular, os 

saberes que fazem parte dessa construção da classe popular ainda são vistos como instrumento 

de menor valor na cultura da escola.  Por um lado, encontram-se as limitações do currículo 

com uma temática rica e propositiva à exploração político-pedagógica. Percebe-se que o 

currículo escolar ainda se debruça sobre as velhas práticas de gestão, as quais inclinam o 

ensino numa perspectiva de valorização dos conhecimentos científicos, secundarizando os 

saberes da cultura popular.  Por outro lado, entretanto, constata-se a participação dos 

professores na valorização dos saberes locais da cultura popular enquanto objeto de 

proposição eficiente para construção das identidades dos alunos e fortalecimento dos espaços 

socioculturais, os quais envolvem alunos e alunas desse município. Os resultados apontaram 

que a temática cultura popular ainda é atravessada pela compreensão estereotipada, 

folclorizada, o que, conforme as narrativas, compromete o avanço das discussões e, 

sobretudo, a visibilidade no currículo e sua materialização nas práticas pedagógicas. Para 

além dessas questões, outros fatores condicionam e enfraquecem o ensino com a cultura 

popular, nesse caso, destacamos a falta de compreensão em torno do currículo e suas 

adjacências, a fragilidade na formação docente, sem contar a precariedade nos instrumentos 

pedagógicos. Contudo, são os professores os grandes protagonistas, resistentes, que insistem 

em trazer à tona o debate com a cultura popular, por meio das táticas, ousadias que, nos 

interstícios dos planos de aula, negociam e dão vida aos saberes contidos nas manifestações 

da cultura popular. Dessa maneira, o estudo sugere que urgem mudanças na estrutura da 

escola, pois, embora todos comunguem do discurso de ensino democrático, inclusivo, pautado 

na diversidade cultural, entre as paredes dessa instituição, a arquitetura do ensino ainda é 

regida pelas influências de modelos hegemônicos, colonialistas, que, sutilmente, por meio da 

cultura escolar, direcionam o que entra no currículo como conteúdo programático e o que tem 

apenas nuances esporádicas nos planos de aula.  

Palavras-Chave: Cultura Popular. Currículo. Prática Pedagógica. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The issues which surround popular culture and curriculum provoke tensions in school context. 

Although shown in some legal frameworks, in School's Political Pedagogical Project, popular 

culture lacks opportunity to potentialize classroom discussions. In that sense, the current study 

aims to understand how popular culture has been approached in curriculum documents and in 

teachers' narratives when reporting their pedagogical practices. The research is qualitative and 

had as field of study two public schools in the city of Carinhanha-Bahia, with four teachers 

being interviewed, who teach in the 4th and 5th year of Elementary School I. We have used 

the semistructured interview to produce the data, which was analyzed using the Content 

Analysis technique. Thus, in the light of  theoretical chapter, we‟ve performed a critical 

reading, whose paths allowed us to see that popular culture, the expertise that is part of that 

construction of popular class, is still seen as an instrument of lesser value in school culture. 

On the one hand, we find   limitations of curriculum, with a rich and purposeful theme, in 

political pedagogical exploration. In that way, it can be noticed that school curriculum still 

focuses on the old management practices, which lead teaching in a perspective of valorization 

of scientific knowledge, leaving in the background the expertise of popular culture. On the 

other hand, however, the participation of teachers in appreciation of local knowledge of 

popular culture is greatly appreciated, as an object of efficient proposal for construction of 

students' identities and strengthening of socio-cultural spaces, which involve male and female 

students in that town. The results have pointed out that the theme of popular culture is still 

affected by stereotyped understanding, folklore, which according to narratives, compromises 

the advancement of discussions and, above all, the visibility in curriculum and its 

materialization in pedagogical practices. In addition to those issues, other factors condition 

and weaken teaching with popular culture, in this case, we highlight the lack of transparency 

around curriculum and its surroundings, the fragility in teacher training, not to mention the 

precariousness of pedagogical instruments. However, teachers are the great protagonists, who 

are resistant and insist on bringing up the debate with popular culture, through tactics that 

negotiate and give life to knowledge contained in manifestations of popular culture. In that 

way, the study suggests that changes in structure of school are urgent because although all 

share the discourse of democratic and inclusive education, based on cultural diversity within 

the walls of that institution, the architecture of teaching is still governed by influences of 

hegemonic, colonialist models which, subtly, through school culture directs what enters the 

curriculum as programmatic content and what has only sporadic nuances in lesson plans.   

Keywords: Popular Culture. Curriculum. Pedagogical Practice. 
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INTRODUÇÃO  

Aproprio-me
1
 das memórias para oferecer caminhos e trajetos os quais trilhei até 

chegar ao presente trabalho. Durante anos, ouvi dizer que a educação é uma porta que se abre, 

é uma ferramenta indispensável para formação dos valores, principalmente, para a 

constituição do ser humano. Nesse contexto, compartilhei de todo acervo cultural que a 

família e também a comunidade à qual pertencia proporcionaram-me. Inúmeras foram as 

experiências; de tantas, lembro-me da partilha do conhecimento, da maneira informal com a 

qual se ensinava e também se aprendia. Assim, relembro momentos importantes que me 

foram oportunizados de aprendizagens e também de grandes desafios. Falar de cultura popular 

e de função social traz certo contentamento, são sentimentos indescritíveis, pois discutir sobre 

as figuras emblemáticas das danças, músicas, reisados, cavalhadas, vaquejadas remete a 

valores, resistências, assim como às tantas outras manifestações da cultura que contam e 

denunciam a história de vida de muitas pessoas.  

Nesse cenário, cresci e me (in)formei ensopada, como bem coloca Freire (1995), por 

todas aquelas vivências e, mais tarde, com algumas memórias. Como fruto de todas essas 

vivências, optei pela docência e herdei grande influência dos gostos da cultura popular. Não 

por acaso, decidi na minha conclusão de curso em pedagogia escrever sobre a cultura popular 

e devo tudo isso às vivências e, com muito entusiasmo, sinto-me orgulhosa de poder 

contribuir e retribuir socialmente por meio dos elos que me trouxeram até aqui. Embora a 

temática cultura popular estivesse ausente no curso de pedagogia, ainda assim, esse 

distanciamento não me amputou a vontade de enfrentar o desafio de refletir sobre essa 

diversidade cultural. Vale lembrar que a cultura popular não é um instrumento que se 

restringe apenas aos moldes da constituição de nossa memória e de nossa identidade, mas ela 

também se constitui um objeto que propicia possiblidades didático-pedagógicas no âmbito da 

educação escolar. Diante desse pressuposto é que insisto em percorrer por esse veio de 

discussão no campo da educação formal, pois, na dimensão da educação informal e não 

formal, a cultura popular já é consagrada como um dispositivo potente de ensino e 

aprendizagem.  

Desse modo, tenho consciência do potencial deste trabalho, sem dúvida, também é um 

grande desafio. Pois entrar para as discussões acadêmicas universitárias com uma temática 

como essa em um contexto em que prevalece uma visão elitista, hierarquizada, cujo 

                                                 
1
 Nessa parte do texto em que me refiro a minha trajetória pessoal e profissional, o verbo será conjugado na 

primeira pessoa do singular. 
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pensamento é centrado na cultura como apenas o fruto das relações tecidas entre as classes 

dominantes, coloca-nos diante de um complexo desafio. Mas, por outro lado, como 

professora, tenho plena convicção da minha luta e entendo que a educação exige de nós essas 

teimosias ao óbvio, nesse sentido, por meio dessa possibilidade e convencida do meu papel 

social, ampliar a discussão em torno dessa temática é, no mínimo, obrigatório. Portanto, 

apresentar esta proposta de trabalho, a qual reconhece a importância da cultura popular no 

contexto social, histórico e cultural, é não impedir as contingências que permeiam a 

sociedade.   

Certamente, mediante essa interação social, construí gradativamente símbolos e 

significados que têm sentido e são compartilhados no meu dia a dia. Posso dizer que essas 

raízes têm contribuído positivamente para as decisões presentes e futuras. E reafirmo que 

esses enlaces culturais contribuíram para o despertar do sentimento de pertença e também 

identificação. Portanto, apresento as palavras de Pedroso, buscando interpretar pouco desses 

sentimentos: 

 

Quem não vive as próprias raízes não tem sentido de vida. O futuro nasce do 

passado, que não deve ser cultuado como mera recordação e sim ser usado para o 

crescimento no presente, em direção ao futuro. Nós não precisamos ser 

conservadores, nem devemos estar presos ao passado. Mas precisamos ser legítimos 

e só as raízes nos dão legitimidade (PEDROSO, 1999, p. 9). 

 

Mesmo com tantas inovações, sejam elas na cultura ou também na educação, procurei 

nessa caminhada agregar releituras sobre a cultura popular, sobre suas possibilidades no 

cotidiano das pessoas, tentando compreender sua relevância social, sobretudo, no contexto 

educacional. Revitalizo diariamente o debate sobre a cultura popular, seja no percurso 

investigativo, como em outras situações. Mas, também como professora, sempre dediquei 

parte do planejamento para trabalhar com a cultura popular, não que tenha a pretensão de 

transformar ou incluir a cultura popular como disciplina, mas, mediante essas discussões, 

nortear reflexões para o entendimento das transformações culturais pelas quais passou e 

passará a cultura. Portanto, o propósito de trazer à tona essas memórias, em hipótese alguma, 

remete a uma escavação ao passado, mas, de certo modo, atua como um fio condutor para 

nortear o caminho que percorri até chegar a este projeto. Assim, aproprio-me das reflexões de 

Pedroso (l999, p. 32) para explicar que “um povo que não tem raízes acaba se perdendo no 

meio da multidão. São exatamente nossas raízes culturais, familiares, sociais, que nos 

distinguem dos demais e nos dão uma identidade de povo, de nação”.  
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Nesse sentido, diante dos desafios, mas também pelas descobertas que a profissão nos 

possibilita, procuro nestas escavações reportar-me aos estudos sobre cultura popular e a 

prática pedagógica, pois parte de tudo isso é fruto das minhas experiências e outro tanto dá-se 

pelas possibilidades sociais que a temática pode construir e constituir a partir desta pesquisa. 

Então, sala de aula, prática pedagógica, cultura popular são elementos intrínsecos no meu 

cotidiano. Diante disso, tenho me inquietado por várias situações que acontecem no interior 

das escolas, sobretudo, nas salas de aula. Pois, reporto-me à sala de aula como lugar de 

aprendizagem, de descobertas, na qual há uma expectativa de encontro e socialização do 

diverso, ou seja, a escola também se configura enquanto lugar apropriado para falar sobre as 

vivências dos alunos, que, em muitos dos casos, não estão nos livros ou em qualquer outro 

acervo didático. Contudo, mesmo a escola sendo esse espaço de congregações, há momentos 

em que não são visíveis, e, dentre algumas dessas situações, tenho presenciado a pouca 

discussão acerca da cultura popular nas escolas. Há uma referência superficial no que diz 

respeito à contribuição da cultura popular para a formação das identidades, e este cenário traz 

certo desconforto, pois defendo a sala de aula como espaço da multiplicidade, no qual se 

conversa e agrega também o diferente. 

Conforme já mencionado, as experiências vividas ao longo dessa trajetória têm 

contribuído, contudo sabemos que, para superarmos os desafios presentes em nossa jornada, 

são necessários a mediação, a junção de conselhos e experimentos advindos de alguém que, 

no momento, auxilia-nos a enxergar a situação ou situações por outro prisma. E esse é mais 

um desses trabalhos cujas parcerias são fundamentais, em que, inicialmente, houve uma ideia 

e, durante a discussão de várias etapas, esta ideia foi tomando forma e sentido. Portanto, como 

produto de uma atividade de construção e desconstrução, disponho-me a compreender melhor 

a interface da cultura popular no currículo.  

Assim, finalmente, materializa-se este objeto, resultado de um processo que vem se 

costurando com as aspirações individuais, profissionais e sociais. Nesse sentido, a presente 

pesquisa tensiona o campo do currículo e a prática pedagógica, a fim de extrair possíveis 

respostas que, até então, permanecem camufladas e veladas no interior da escola. Diante 

disso, o objeto de pesquisa configura-se com a seguinte questão: como a cultura popular é 

abordada nos documentos curriculares e nas narrativas dos professores ao relatarem suas 

práticas pedagógicas? Esse questionamento remete ao seguinte objetivo geral: compreender 
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como a cultura popular é abordada nos documentos curriculares e nas narrativas
2
 dos 

professores ao relatarem suas práticas pedagógicas. Articulam-se a este a pretensão de (i) 

analisar os documentos curriculares da escola – projeto político pedagógico, planos de ensino, 

projetos didáticos etc., (ii) identificar a abordagem que os professores adotam ao trabalharem 

com a cultura popular e, por fim, (iii) analisar o modo como as pretensões registradas nos 

documentos curriculares materializam-se nas práticas pedagógicas que os professores 

realizam na escola. Certos da grande contribuição social que este trabalho tem a oferecer, 

reiteramos o desejo de desenvolver esta pesquisa, a fim de desvelar as possíveis nuances que 

cruzam e entrecruzam o currículo, a prática pedagógica e a cultura popular no campo 

empírico investigado.  

Desse modo, falar de educação é, sem dúvida, conectar-se aos múltiplos diálogos, é 

pensar em diversidade, mas, para tanto, é preciso eleger alguns aspectos importantes de 

discussão, e um deles é o currículo. Ainda pensar a diversidade é também envolver a prática 

pedagógica nesse conjunto de ações que apresenta como o diferencial, pois, no processo da 

escolarização, a prática pedagógica configura-se como uma ação potente para a concretude de 

tal intenção. Em função das novas abordagens educacionais, estudos têm mostrado que a 

construção do conhecimento perpassa por diversas engrenagens, contudo o currículo é um dos 

elementos mais investigados, porém, não o único. Partindo desse pressuposto, Goodson 

(2013) afirma que o currículo não pode ser o único instrumento de investigação no processo 

de escolarização, mas a prática pedagógica também se constitui objeto muito importante nesse 

cenário produtivo. Portanto, a prática pedagógica, no contexto educacional, torna-se o aspecto 

essencial no processo de ensino, pois é através da prática que o conteúdo ganha forma. Nas 

colaborações de Schwille (1982, apud SACRISTÁN, 2000, p. 175), o docente tem 

participação importante para esse processo, pois,   

 

O professor é quem, em última instância, decide os aspectos a serem desenvolvidos 

na classe, especificando quanto tempo dedicará a uma determinada matéria, que 

tópicos vai ensinar, a quem os ensina, quando e quanto tempo conceder-lhes-á e com 

que qualidade serão aprendidos. 

 

A prática pedagógica e o professor como mediador dela são um dos grandes destaques 

no processo da escolarização. Afinal, é o professor que, nas observações diárias, conhece e 

reconhece as potencialidades e fragilidades dos alunos. Portanto, sabe das vivências e 

experiências que cada aluno carrega. Nesse aspecto, o professor tem grande responsabilidade, 

                                                 
2
 Cabe considerar que o conceito de narrativa que adotamos nesse texto não se filia à perspectiva que a 

utiliza como dispositivo de produção de dados, mas num entendimento latu sensu. 
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pois, conforme destaca Santos (2000, p. 57), “as experiências dos alunos, seus conhecimentos 

e sua inserção cultural, são aspectos a serem considerados nas práticas pedagógicas”.  

Nessa perspectiva, quando se fala em vivências, supomos que é, por meio delas, que se 

constroem os saberes, dentre eles, as manifestações culturais, que são saberes construídos ao 

longo dos anos, passados pelas gerações e que fazem parte da cultura popular. Nesse 

movimento, as culturas são reestruturadas, revalorizadas, visibilizando, inclusive, as que já 

contribuíram com o diálogo e a ação política da população. Defendemos, portanto, que o 

conceito de cultura não pode ser diminuído, pois cada sociedade e grupo social no seu 

movimento histórico vão construindo suas formas diversas de ver e entender o mundo, assim 

como de se manifestar, participar e opor.  

A cultura popular é um desses movimentos, nos quais a resistência é uma das suas 

características, em contraposição à forma única de conceber a realidade. Assim, conforme 

alertado por Chauí (2014, p. 27), “[...] não tentaremos abordar a cultura popular como uma 

outra cultura ao lado (ou no fundo) da cultura dominante, mas como algo que se efetua por 

dentro dessa mesma cultura, ainda que para resistir a ela”. Pensar nessa resistência é apontar 

vários mecanismos de sobrevivência da cultura popular, desde o de luta política até a 

pedagógica. É reconhecer a essência, a importância da cultura na vida do povo, esse 

movimento que provém dele para ele. Desse modo, ressaltamos sua importância para que ela 

possa ser entendida como um vasto campo de conhecimentos, porque nela estão embutidas 

marcas que envolvem práticas diversas, nas quais se ensina e se aprende. 

A cultura popular configura-se, desse modo, como um espetáculo que, na maioria das 

vezes, ocorre nas ruas como tantas outras manifestações que constituem a cultura popular 

brasileira. Para, além disso, Gullar (1983, p. 23) traz outro sentido, ao afirmar que “[...] a 

cultura popular é um movimento para a libertação do homem e só tem sentido na medida em 

que promover o homem não só como receptor, mas principalmente como criador das 

expressões culturais”. Nessas manifestações, ocorre uma cumplicidade entre as pessoas, há 

um vínculo de ações afetivas que também é educativo, nos quais se apresentam ludicidades, 

memórias e afirmação de identidades.  

  Nos rearranjos sociais que ocorrem atualmente, ascendem novas oportunidades de 

acesso a outros meios de integração social, o que pode contribuir com o enfraquecimento das 

discussões relacionadas à cultura popular, sobretudo entre os mais jovens. No entanto, mesmo 

com os meios da cultura de massa sendo tão atrativas, a cultura popular ainda representa e é 

celebrada com muito entusiasmo. Ao observar as relações cotidianas e externar o 

encantamento pela cultura popular, demonstra-se que o tempo e o modismo não 
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desestimularam as pessoas quanto ao ato de lutar e celebrar para que essa cultura permaneça 

vigorosa. Nesse sentido, a cultura popular é um movimento que atrai a presença significativa 

de pessoas, isso quer dizer que, mesmo com as mudanças ocorridas na sociedade, como as 

linguagens virtuais, os meios de comunicação, entre outros mecanismos tecnológicos, a 

cultura popular permanece e ainda resiste às influências desse momento histórico (FÁVERO, 

1983). Contudo, esse legado ainda embala as discussões da população, talvez não no mesmo 

ritmo e vigor de outrora, principalmente entre os mais jovens. Nesse aspecto, afirmamos que 

ela pode ser reinventada, reelaborada, e hoje podemos encontrar essa parceria na escola, como 

registram os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) ao defenderem que a escola tem papel 

fundamental na interlocução da cultura, principalmente na implementação dos conteúdos 

(BRASIL, 1997). Por isso, insistimos que a escola pode ser uma grande parceira para o 

fortalecimento dos saberes que estão envoltos no dia a dia das pessoas. Mas, para além da 

escola, temos o contexto social; nesse sentido, realizamos um levantamento sobre as 

discussões que se têm travado sobre essas temáticas nos resultados publicados de 

investigações. Para tanto, elegemos o repertório de textos da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Anped) como fonte de informações relacionadas à 

temática.   

Diante disso, atentamo-nos para a análise dos últimos 17 anos, período em que há 

disponibilidade das publicações dos trabalhos. Nessa perspectiva, acreditamos que teremos 

um arcabouço mais preciso sobre o tema investigado. Sendo assim, optamos por verificar nos 

Grupos de Trabalho (GT) 6 de Educação Popular e no GT 12 de Currículo. O primeiro, por 

tratar da Educação Popular, grupos minoritários, movimentos sociais, entre outros, visto que, 

de certo modo e de uma forma bem próxima, comunicam-se com a cultura popular. Quanto ao 

GT de Currículo, achamos necessário inseri-lo em nossa pesquisa, uma vez que o currículo 

constitui-se na educação um dos temas recorrentes de investigação. Isso reforça seu potencial 

e demonstra sua complexidade e, sobretudo, a sua relevância no campo educacional. 

Desse modo, utilizando como descritores principais os termos currículo e cultura 

popular, encontramos diversas produções. Desse levantamento inicial, foram encontrados, 

entre os anos 2000 e 2017, 203 trabalhos no GT 6 e 251 no GT 12. Por isso, a fim de melhor 

delimitar esse levantamento, estabelecemos alguns critérios de seleção, a fim de poder 

identificar trabalhos que dialogassem diretamente com o objeto de nossa investigação. Desse 

modo, utilizamos os descritores educação, cultura e currículo. Além disso, estabelecemos 

alguns critérios de seleção, a saber: (i) tratar predominantemente da cultura popular, (ii) 

discutir a realidade e experiência com a escola e também com grupos populares e (iii) dialogar 
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com o currículo e a prática pedagógica. Mediante a seleção a partir desses critérios, alguns 

trabalhos foram desconsiderados e excluídos; restaram apenas quatro artigos, os quais serão 

analisados a seguir. 

Sendo assim, o grande número de publicações nesse campo investigativo comprova 

que foram realizadas várias pesquisas, uma vez que encontramos um acervo bastante 

considerável sobre a Educação Popular, e, dentro dessa temática, alguns trabalhos 

direcionados à cultura popular. Esse dado sugere a importância da temática no espaço 

acadêmico, no entanto evidencia que muito se tem que pesquisar, pois a cultura não se esgota, 

ela é espontânea (VANNUCCHI, 1999), carecendo, assim, que esta seja constantemente 

estudada. Desse modo, tanto o currículo quanto a cultura popular são dispositivos que nos 

possibilitam a realização de várias análises, o que demonstra também perspectivas e desafios, 

pois trazer essa temática para o centro das nossas discussões requer quebrar paradigmas e, 

sobretudo, comprometimento com o bem social popular.  

No levantamento realizado, alguns trabalhos dialogam mais diretamente com o nosso 

objeto, como o de Freitas (2007), que discorre sobre a relação da prática pedagógica com a 

cultura gaúcha. Ao nos reportarmos ao artigo de Freitas (2007), é visível a inquietação da 

autora em buscar entender de que forma a cultura gaúcha atua no ambiente escolar e como 

seus elementos constituem uma forma de currículo cultural, o que não é o nosso caso. No 

entanto, quando ela traz a cultura gaúcha atrelada ao ambiente escolar, o trabalho aproxima-se 

do nosso objeto e das nossas filiações, uma vez que a autora apresenta o gauchismo como um 

importante dispositivo e considera que esses saberes oriundos precisam ser fortalecidos. Outro 

aspecto que nos aproxima são as práticas desenvolvidas pelos professores, nas quais os 

costumes, hábitos e todo o acervo cultural do povo gaúcho estão nos discursos, bem como na 

proposta curricular. 

Os resultados da pesquisa de Freitas (2007) revelam que a população é muito 

participativa e enxerga a cultura como importante mecanismo na construção social. Para 

Freitas, esses feitos têm grande colaboração da escola, uma vez que a cultura gaúcha está 

presente na prática pedagógica e no âmbito curricular. Algo que chama a atenção no trabalho 

é justamente o fato de a escola direcionar seu currículo para a discussão de uma cultura única, 

embora defendamos que esse universo é plural.  Contudo, os estudos de Freitas revelam-nos 

caminhos imprescindíveis na organização curricular, bem como a possibilidade da prática 

pedagógica na mediação entre os conhecimentos prévios dos alunos, os quais não estão no 

arcabouço dos componentes curriculares, e os conteúdos tidos como oficiais.  
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Freitas (2007), além de tomar o currículo escolar como um espaço de circulação de 

narrativas, acena para a importância do ensino da cultura local, regional, nas escolas. Nas 

considerações do autor, essa cultura imperativa demonstra a importância das suas raízes para 

ser e estar no mundo. Mas também nos impele a ponto de questionarmos a imposição cultural, 

a demarcação de fronteiras por meio do currículo, o possível silenciamento de determinadas 

culturas em detrimento de outras.  

O artigo de Oliveira e Santos (2005) tem como foco as práticas dos educadores, 

refletindo sobre como trabalham pedagogicamente as representações dos alfabetizandos sobre 

a cultura amazônica e qual a influência da formação do Núcleo de Educação Popular na 

prática dos educadores, face às manifestações culturais dos alfabetizandos. O trabalho dessas 

autoras evidencia uma proximidade muito pertinente do objeto em questão, no entanto o foco 

de análise são os atores da área da saúde e a observação da prática pedagógica não está 

pautada na escola tida como formal e, sim, na educação popular, mas que também é de cunho 

educativo. Além de trazer a discussão sobre a educação não somente no âmbito formal, as 

autoras problematizam a importância da cultura popular na alfabetização das pessoas, 

destacando a dimensão política e os arremates sociais que elucidam a relevância das 

construções dos saberes, que significam muito para determinadas comunidades. Destacam 

também a importância dessas experiências para outras pessoas, que, necessariamente, não 

tiverem a oportunidade de convivência, mas se faz pertinente que conheçam e participem para 

comungar, julgar e, sobretudo, respeitar.  

Para as autoras, o trabalho pedagógico proposto pelos educadores populares é 

extremamente relevante, sobretudo, por promover a construção da identidade do educando 

enraizada na história e na vida social de uma região específica, a Amazônia, assim como 

ações de solidariedade e sentimento de pertencimento à comunidade local. Como diz Pizarro 

(2004, p. 31), “a Amazônia não é apenas uma reserva ecológica, guardiã da biodiversidade e 

necessária para a sobrevivência do planeta, como vem apontando crescentemente o discurso 

ecológico”.  E a autora completa dizendo que a “[...] região amazônica é um reservatório 

cultural, fundamento de parte das formas do seu imaginário, âmbito de um alcance histórico 

em que raramente pensamos” (PIZARRO, 2004 p. 31-32). Portanto, o trabalho desses 

educadores preza pela memória coletiva e respeito da cultura local e dos saberes que, ao longo 

dos anos, homens e mulheres construíram naquela região.  

Em consonância com os argumentos de Goodson (2013), as ações pedagógicas desses 

educadores são cunhadas mediante um currículo ativo; como o próprio autor argumenta, é no 

currículo da prática, concebido em sala de aula pelo professor, que esses saberes são 
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discutidos. Embora não haja algo normativo, há uma ação prática. Para as autoras, mesmo que 

essa cultura seja latente, não há um currículo prescrito, do ponto de vista organizacional, nada 

que fortaleça as ações cotidianas dos professores. A partir do posicionamento das autoras, 

encontramos nas palavras de Goodson (2013) um argumento que pode justificar tal 

posicionamento, pois, para o autor, o conhecimento não é um dado neutro, ele não é 

introduzido no currículo sem finalidades definidas.  

O trabalho de Pessoa (2003) traz uma abordagem sobre as possibilidades de troca do 

conhecimento entre as pessoas que compõem os grupos dos reisados. Ademais, este trabalho 

traz elementos potencializadores, sobretudo, por apresentar uma discussão sobre a cultura 

popular como acervo importante no processo da educação não formal e também informal. 

Pessoa (2003) faz apontamentos interessantes, um deles é sua preocupação em substantivar os 

conhecimentos produzidos, trocados e transmitidos no próprio cotidiano de vida e de trabalho, 

especialmente em se tratando de um grupo de trabalhadores que, autonomamente, organiza, 

codifica e reproduz um ritual. Essas relações de convívio na qual os sujeitos vão 

ressignificando suas labutas, agregando saberes, desenvolvendo habilidades de comunicação 

por meio de códigos tornam essa atividade cultural viável e também duradoura. O autor 

mostra que os conhecimentos adquiridos nesse contexto pelos grupos dos reisados, em muitas 

das situações, não são adquiridas na educação escolar. A participação dos sujeitos nesses 

grupos permite que saberes enraizados na prática da educação popular desencadeiem a 

participação e o envolvimento com a cultura popular.  

No artigo de Marcon (2005), de forma bem provocativa, ele apresenta dois pontos 

fundamentais: o primeiro é a discussão em torno da cultura popular, e o segundo, o potencial 

da prática pedagógica. No que dizem respeito às suas argumentações, são levantadas algumas 

questões, como a argumentação em torno da memória como fator imperativo desse debate. Ao 

longo do texto, suas argumentações são extremamente ricas no que se refere à memória como 

referência e, sobretudo, potencial indiscutível para trazer à tona o debate sobre a cultura 

popular por meio da prática pedagógica. Nesse sentido, abordamos a discussão que ele traz 

sobre a cultura popular e o controle da cultura hegemônica em negar a participação da cultura 

popular nas discussões escolares. Assim, em seu texto, é apontado o esforço de que a cultura 

dominante dispõe para se tornar suprema, permeada de interesses e valores sobre o 

conhecimento legitimado. Mas, por outro lado, é perceptível em suas reflexões que a cultura 

popular sobrevive das resistências, e é a partir dessas estratégias de sobrevivência que se abre 

um espaço, uma possibilidade para o debate das “[...] experiências vivenciadas pelos grupos 

populares e que foram, historicamente, negadas, desqualificadas ou ideologicamente 
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compreendidas” (MARCON 2005, p. 7). Na avaliação desse autor, mesmo havendo uma 

relação de disputas, é evidenciada uma construção de narrativas dominantes em que muitas 

experiências não são reconhecidas, o que, segundo ele, apenas permanece na memória 

individual e coletiva dos grupos populares. 

 Nas suas percepções, o autor enfatiza a responsabilidade da escola, convocando-a 

para o diálogo crítico e para enredos mais construtivos. Ademais, com argumentos 

provocativos, chama a atenção para abertura de oportunidades no espaço escolar para o 

diálogo com a cultura dos movimentos, dos grupos minoritários e da população que, durante 

anos, foi e, ainda, é vista sem talento intelectual, ou seja, sem condições sistemáticas de 

produzir conhecimento. Ainda para o autor, a escola tem esse compromisso social e jamais 

poderá ignorar ou subestimar o potencial desses grupos. A partir das ponderações desse autor, 

notamos que, na conjuntura social, a escola ainda é o espaço capaz de dar mais visibilidade 

para as minorias. Essa instituição, pelo seu caráter produtivo, tem condições dialógicas de 

mediar essas experiências, discutir alternativas que possam descaracterizar formas diversas de 

preconceitos e discriminação, entre outras manifestações contra a cultura popular. Para tanto, 

temos que descortinar as práticas curriculares e, assim, avistar uma educação e um ensino 

mais inclusivo.  

Em síntese, todos os trabalhos abordam a cultura popular como objeto de 

aprendizagem. Porém, notamos que, para cada situação, a cultura popular é abordada com 

determinada peculiaridade, o que não a diminui, pelo contrário, demonstra o caráter relevante 

desse produto para o processo educativo. Nesses reencontros de diálogos, percebemos 

também que a prática pedagógica possui elementos indispensáveis para avançar com a 

discussão sobre a cultura popular, sobretudo no processo da escolarização.  

Esse breve levantamento oferece um panorama ilustrativo, considerando o número de 

publicações e as discussões sobre currículo, cultura popular e prática pedagógica. Diante 

dessa busca, pode-se avaliar que a cultura popular, mesmo sendo formada por práticas 

experenciadas da história de vida e labutas dos sujeitos, ainda aparece de modo secundário e 

com pouco valor aos estudos acadêmicos. Cabe considerar que a cultura popular não se 

restringe aos espetáculos, pois suas manifestações expressam um processo de resistência e 

formação política de grupos, muitas vezes, minoritários. Nesse sentido, a temática ainda é 

pouco investigada, carece de pesquisas que possam contribuir para o debate e potencializar a 

relevância da cultura popular no cenário educativo. 
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PARTE 1 -  APORTE TEÓRICO E METODOLÓGICO 

Este trabalho está organizado em duas partes e subdividido e seis capítulos. A primeira 

aborda temáticas teórico-metodológica composta por três capítulos. Nesta incursão teórica, 

dialogamos com Apple (2006), Brandão (2002), Chauí (2014), Fávero (2006), Freire (1996), 

Forquin (1989), Goodson (2006), Sacristán (2000) e Silva (2005). O primeiro capítulo 

Educação como prática social discutimos a Educação no sentido mais amplo, a sua 

importância no processo da aquisição de valores e da formação humana. Desse modo, não 

limitaremos apenas a falar da educação escolar, pois o sujeito não se constitui somente por 

meio da escolarização, mas por todas as trajetórias pessoais, profissionais e escolares.  Nesse 

sentido, as experiências construídas na família, nos grupos, nas associações, entre outros 

espaços, são fundamentais para o desenvolvimento das pessoas. Portanto, nas relações sociais, 

apropriamo-nos de experiências, que, para cada indivíduo, são particulares, pois o processo de 

transformação manifesta-se diferencialmente em cada pessoa. Então, inicialmente, 

apresentamos algumas considerações sobre a Educação como prática social, discutindo a 

educação engendrada em vários contextos – educação formal, informal, educação não formal 

e educação popular –, na tentativa de relacionar essas dimensões da educação com o debate 

sobre a construção dos sujeitos nesses contextos. Refletir sobre a educação diante desse ponto 

de vista é aprofundar uma discussão que traz à tona a importância do sujeito como 

protagonista e construtor da cultura; nesses termos, é possível entender como essas ações 

manifestam-se na sociedade. Discutimos, em sequência o capítulo II, a temática Cultura e 

Currículo. Nesse diálogo, abordamos a cultura popular e a cultura escolar, a fim de 

construirmos relações que nos possibilitem esclarecimentos a respeito dos conflitos existentes 

entre o conhecimento legitimado por determinados grupos e a marginalização dos saberes dos 

grupos populares. Mesmo com tantos autores debruçados sobre esse objeto de estudo, é 

possível ainda encontrar lacunas, sobretudo, dúvidas que circulam na dinâmica que envolve a 

cultura. Não podemos esquecer que são estudos, temáticas que se relacionam diretamente com 

o ir e vir das pessoas, por isso apresentam tanta complexidade, cujas possibilidades de estudo 

não se esgotam. Desse modo, haverá sempre interesse em estudar esse tema, pois estamos 

falando de construções e relações humanas, e estas não são estáticas na sociedade, são teias 

que moldam e não se findam.  Ainda nessa referida seção, as provocações debruçam-se sobre 

o currículo para além da prescrição, e este atravessará toda a discussão, numa perspectiva 

que não se resume apenas à prescrição, mas permite um envolvimento mais amplo, o qual 
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concebe o conjunto de elementos que transcendem essa modelação para além das relações 

prescritivas. Aqui também levantaremos algumas considerações acerca da Prática 

pedagógica: elementos de resistência na reconfiguração curricular, por entendermos sua 

relevância no ato de ensinar, destacando que esta prática não se limita apenas ao cenário das 

aprendizagens formais. No capítulo 3 apontamos os caminhos percorridos e justificamos 

nossas escolhas pela abordagem metodológica da pesquisa, pelos instrumentos de coleta de 

dados utilizados. Apresentamos o contexto, o local e algumas características dos sujeitos. A 

segunda parte desta investigação reservamos à análise e interpretação dos dados que de 

acordo com  Minayo (2013, p. 24) “consiste no recorte empírico da construção teórica 

elaborada”, a qual foi divida em três capítulos. Desse modo, através do trabalho de campo e 

da mobilização destes resultados, construímos o Capítulo 4: Das trajetórias pessoais às 

experiências pedagógicas: o que a educação popular tem a ensinar e a subcategoria: 

Concepções dos professores acerca dos valores construídos por meio da cultura popular,  

nesta categoria ouvimos os professores os quais detalharam sobre a concepção de educação e 

como eles lidam com os produtos culturais na escola.  O Capítulo 5: Planejamento e a cultura 

popular e a subcategoria: Planejamento e suas interfaces com a cultura popular: a 

materialização do currículo, nesta categoria buscamos compreender como os professores, 

frente ao sentido que lhes atribui, materializam o currículo em sala de aula.  E o Capítulo 6: 

As prescrições curriculares e o fazer docente: há lugar para a cultura escolar na escola? 

Aqui emergiram duas subcategorias: Os documentos curriculares e a prática pedagógica e a 

segunda categoria: Formação continuada como mecanismo que contribui para a abordagem 

da cultura popular nas salas de aula. Nesta categoria os professores apresentam como eles 

desenvolvem o trabalho com os conteúdos curriculares e a cultura popular no interior das 

salas, como eles subvertem, resistem, excluem, inserem e criam os modos de abordar esses 

conteúdos.  E por fim apresentamos as considerações finais, que neste momento, ratificamos 

nosso empenho e compromisso com a pesquisa e, sobretudo oferecemos as possibilidades 

futuras, neste campo tão diverso, envolvendo a cultura popular o currículo e a prática 

pedagógica.  

 

 

 

 



26 
 

CAPÍTULO 1 – EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA SOCIAL 

 

           Segundo Brandão (1992), a educação é uma atividade presente em qualquer parte da 

vida social. Para o referido autor, essa atividade social congrega finalidades diversas, 

modelando os modos de vida da sociedade por meio dos atos mais simples da vida humana. 

Assim, diante das ponderações apresentadas por Brandão (1992), a educação como prática 

social não acontece exclusivamente quando nos envolvemos nas discussões com os conteúdos 

escolares, mas está para além das prescrições formais. Desse modo, a educação é uma 

atividade abrangente que acontece em vários lugares, não se restringindo ao espaço formal. 

Ainda segundo Brandão, não existe um único modelo de educação, para ele, 

 

Em mundos diversos a educação existe diferente: em pequenas sociedades 

tribais de povos, caçadores, agricultores ou pastores nômades; em 

sociedades camponesas, em países desenvolvidos e industrializados; em 

mundos sociais sem classes, de classes, com este ou aquele tipo de conflito 

entre as suas classes; em tipos de sociedade e culturas sem Estado, com um 

Estado em formação ou com ele consolidado entre e sobre as pessoas 

(BRANDÃO, 1992, p. 9). 

 

Para o autor, a educação apresenta-se conforme categorias sociais, ajudando o 

indivíduo a pensar a sociedade e o grupo que pretende representar, contribuindo, assim, para a 

constituição dos homens e mulheres. Cabe considerar, entretanto, que a educação que liberta 

também domina, centraliza e descentraliza as relações sociais, pois é marcada por relações de 

poder. Estas relações acontecem na sociedade por meio das relações de trocas, isso porque a 

educação, mesmo constituída nos grupos, nas comunidades, é atravessada por outros 

convívios, que são mobilizados por meio da troca de experiências. No entanto, a educação 

pode existir livre e também imposta, ajuda a explicar, ocultar e até inculcar valores, crenças, 

legitima o saber por meio de “[...] símbolos, bens e poderes [...]” (BRANDÃO, 1992, p. 11). 

No entanto, é mediante tais relações que o sujeito constitui-se enquanto sujeito social. 

Talvez não perpasse por todas elas, mas, notadamente, essas relações externam a 

compreensão que o sujeito tem do mundo. Nesse aspecto, como defende Brandão, seja do 

imaginário ou na ideologia dos grupos sociais, a educação é a forma como pessoas se 

relacionam com o mundo. Muito embora, ainda de acordo com o autor, com uso de 

argumentos escusos, muitas vezes, interesses sejam ocultados para tentar moldar pessoas e 

sociedades (BRANDÃO, 1992).  
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É nessas relações conflituosas, nas quais os sujeitos são induzidos ou não pela relação 

de poder, que eles se constituem. Nesse sentido, todos estão entremeados cotidianamente na 

educação, ninguém escapa dela, de acordo com Brandão (1992), pois, em todas as relações 

sociais, a educação, de uma forma ou de outra, sempre será o fio condutor das intermediações. 

Cabe considerar ainda que, mesmo numa relação de dominador e dominado, existe 

aprendizagem. Contudo, diante dos argumentos de Brandão, compreendemos que a educação 

é uma ferramenta com potencial para transformar a sociedade, reconhecendo que ela não 

ocorre exclusivamente no espaço formal numa relação mediada pelo professor.  

Também na obra de Freire (1992), encontramos uma discussão sobre a educação como 

prática social. Em Pedagogia da Esperança, o autor destaca a importância da educação e 

associa esta atividade como interlocutora no processo de mudança social. Para tanto, ele 

destaca a importância da esperança na luta pela transformação social. Desse modo, a educação 

concebida por Freire fundamenta-se nas relações das oportunidades, da ação humanizada e da 

troca de experiências. Nesse sentido, o autor relembra que a educação tem papel relevante, 

enfatizando não só a educação escolar, mas também o papel da educação das massas em 

possibilitar a transgressão de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. Para o 

autor, o investimento coaduna positivamente no esclarecimento e na mobilização do sujeito: 

 

O homem não pode participar ativamente na história, na sociedade, na 

transformação da realidade se não for ajudado a tomar consciência da 

realidade e da sua própria capacidade de transformar [...]. Ninguém luta 

contra forças que não entende, cuja importância não meça, cujas formas de 

contorno não discirna; [...] Isto é verdade se, se refere às forças sociais [...]. 

A realidade não pode ser modificada senão quando o homem descobre que é 

modificável e que ele o pode fazer (FREIRE, 1992, p. 53). 

          

Freire (1996) dá centralidade ao argumento de que, por meio da reflexão, o sujeito 

pode pensar sobre suas ações, o que significa não somente aprender, mas também transformar 

a realidade numa perspectiva libertária e consciente. Então, essa ação, mesmo sendo 

individual, consiste numa relação intencional, pois a dimensão social estará sempre vinculada 

a um processo cultural. Portanto, diante disso, falamos da educação como prática social, das 

ações cotidianas que condensam experiências importantes para a aquisição do conhecimento. 

Há que se considerar que falar dos ambientes distintos os formais é também dialogar com 

outros espaços que colaboram e são extremamente enriquecedores. Assim, quando Freire, 

responsavelmente, chamou a atenção da sociedade para a escuta da classe trabalhadora, foi 

pensando na potencialidade das práticas desenvolvidas por esses sujeitos e suas contribuições 
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para a renovação da escola. E, por isso, Freire insistia em que as transformações sociais se 

darão a partir das lutas coletivas, e não se pode pensar esse processo apenas nas ações 

articuladas dentro da escola, mas sim nos espaços diversos da sociedade. Freire (2003, p. 162) 

ressalta:  

 

[...] mudar as condições concretas da realidade significa uma prática política 
extraordinária, que exige mobilização, organização do povo, programas, 
essas coisas todas que não estão organizadas só dentro das escolas, que não 
podem ser organizadas só dentro de uma sala de aula ou de uma escola.  

 

              O argumento de Freire, a todo momento, destaca a participação popular como 

mecanismo relevante na construção de uma educação mais democrática, para, assim, dialogar 

com o mundo e suas diversidades. Então, Freire marca o diálogo como possibilidade da 

construção social, a escuta respeitosa às redes estruturais que compõem a sociedade. 

Enfaticamente, Freire (2003, p. 123) reitera que: 

 

O diálogo é uma espécie de postura necessária, na medida em que os seres 

humanos se transformam cada vez mais em seres criticamente 

comunicativos. O diálogo é o momento em que os humanos se encontram 

para refletir sobre sua realidade tal como a fazem e a refazem. 

 

           E, mais do que isso, assim como sabiamente Freire pontua, nessas práticas sociais, 

reconhecer como nas frestas deixadas pela estrutura desigual os sujeitos vão tomando espaço, 

em quais condições vão ocupando espaço de fala e, com isso, também modificando 

realidades. Muito embora a educação formal, apesar dos lapsos marcados no seu legado, ainda 

tem reflexos positivos no processo instrutivo do conhecimento. Mas, como questiona Freire: 

 

Não podemos alimentar a ilusão de que o fato de saber ler e escrever, por si 

só, vá contribuir para alterar as condições de moradia, comida e mesmo de 

trabalho [...] essas condições só vão ser alteradas pelas lutas coletivas dos 

trabalhadores por mudanças estruturais da sociedade (FREIRE, 1991, p. 70).  

 

Nas abordagens de Gohn (2005), encontramos argumentações que dialogam com o 

pensamento de Freire, mesmo apontando uma educação distinta da pleiteada pelo autor; 

notamos a importância da participação dos sujeitos e dos espaços nos quais se envolvem 

socialmente. Logo, Gohn (2005) assegura que a educação está em todos os lugares, na 

família, nos grupos, na igreja, nas comunidades, nos movimentos sociais etc., destacando que 

as pessoas aprendem umas com as outras, restabelecem vínculos e se organizam dos mais 

diversos modos. Partindo desse pressuposto, conspira em torno de todo esse acervo produzido 
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pelas diversas classes a busca pela compreensão dos mecanismos utilizados por eles, bem 

como dos limites e potencialidades que residem nessas redes de experiências e, em especial, 

da classe menos representada. Nesse sentido, deixar de realizar esses estudos é sonegar 

elementos fundamentais de compreensão profunda das práticas culturais.  

Por essa razão, a escola como instituição promotora do conhecimento carece de 

conectar-se com esses outros canais, a fim de correlacionar as escutas, vivências advindas dos 

ambientes distintos do formal e agregá-las às discussões curriculares que permeiam esse 

lócus. Além disso, essas práticas poderão ajudar na renovação da escola, contribuindo com 

novas perguntas, questionamentos, criando possibilidades para releitura dos conteúdos 

assumidos até então por essa instituição. Nessa direção, Brandão (1992, p. 25) assume que: 

 

[...] educar é criar cenas e situações em que, entre eles e elas, pessoas, 
comunidades aprendizes de pessoas, símbolos sociais e significados possam 
ser criados, negociados e transformados. [...] A educação aparece sempre 
que surge formas sociais de condução e controle da aventura de ensinar-e-
aprender. 
 

Mediante tais considerações, entendemos que aprender é participar de vivências 

culturais; nesse aspecto, a educação pode ser concebida de várias maneiras e, notadamente, 

conforme já destacado, a escola não é o único espaço onde ela acontece, tampouco o professor 

é o único agente que pode transmiti-la (BRANDÃO, 1992). Como referendado, todas as 

pessoas têm acesso à educação, e o processo educativo desenvolve-se em muitos lugares, 

inclusive na rua. 

           A partir desse ponto de vista, a educação que assumimos discutir é numa dimensão 

mais ampla, não somente a educação formal, mas também a não formal, que, de certo modo, 

não perpassa pelas discussões escolares, mas por aquela que é arquitetada entre os povos. 

Essa perspectiva pode ser corroborada pelas palavras de Brandão (1992, p. 9) ao afirmar que: 

 
De tudo que se discute hoje sobre a educação, algumas das questões entre as 
mais importantes [...].[...] não há uma forma única nem um único modelo de 
educação; a escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o 
melhor; o ensino escolar não é sua única prática e o professor profissional 
não é seu único praticante.  

 

Dessa forma, a educação, conforme defende Brandão (1992), não ocorre 

exclusivamente na escola, pois, desde quando os pais dão os primeiros ensinamentos para os 

filhos, o sujeito já está inserido num contexto mediado pela educação, dimensão denominada 

informal. Ainda de acordo com Brandão, não existe uma só educação, um modelo padrão, há 



30 
 

educações que são exploradas e veiculadas na sociedade com as mais vastas finalidades. Seja 

para dominar, controlar, reforçar as desigualdades, seja como uma esperança que sustenta os 

sonhos e as perspectivas de pessoas e grupos. Recorremos às palavras de Brandão (1992, p. 

13), que ilustram como se dá a educação: 

 

[...] ela existe onde não há escolas e por toda a parte, podem haver redes e 
estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a outra, onde 
ainda não foi sequer criada a sombra de algum modelo de ensino formal e 
centralizado. Porque a educação aprende com o homem a continuar o 
trabalho da vida. 

 

As corroborações de Brandão (2002) permitem-nos considerar que é nas redes de 

convivências que ocorrem os primeiros processos de ensino e aprendizagem e é nessas 

implícitas e explícitas relações humanas que vai se moldando o ato de educar, no qual não há 

professor nem um sistema padronizado e idealizado de ensino. Observando as considerações 

do autor, ele chama a atenção justamente para essas relações cotidianas não formais, em que é 

praticado o ato de ensinar e aprender. Ainda de acordo com suas argumentações: “A educação 

existe sob tantas formas e é praticada em situações tão diferentes, que algumas vezes parece 

ser invisível, a não ser nos lugares onde pendura alguma placa na porta com o seu nome” 

(BRANDÃO, 2002, p. 6). 

Nos argumentos de Brandão, há um reforço contínuo nas questões envolvendo a 

educação no seu sentido mais amplo, existe um diálogo fortemente referendado nas 

possibilidades de trocas entre os espaços e, sem dúvidas, dos indivíduos que fazem e praticam 

a educação. Partindo, ainda, da argumentação desse autor, ninguém sobrevive sem educação, 

seja nos lugares mais improváveis, ela estará presente. Assim, ele reitera que:  

 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja, de um modo ou de 
muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para 
ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para 
conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou 
com várias: educação? Educações. (BRANDÃO, 1985, p. 7). 

 

A educação como objeto de estudo tem mostrado que a discussão vai além dos 

conflitos escolares, uma vez que os acirramentos sobre a educação devem ultrapassar o “[...] 

campo escolar, pois este será insuficiente para operar uma verdadeira mudança social”. 

(FREIRE, 1979, p. 10). Nesse sentido, a educação deve ser pensada para além dos moldes 

pré-estabelecidos, ou, dizendo de outro modo, não apenas pela via polarizada de quem ensina 
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e quem aprende. Sendo assim, Freire (2001, p. 31) postula que “[...] ninguém educa ninguém, 

ninguém se educa sozinho. As pessoas se educam em comunidade”.  

A ideia representada pelo autor demonstra sua preocupação com a interlocução entre 

um lado e o outro da sociedade, porque a educação antecede a instituição escolar, e, diante 

desse pressuposto, a sociedade já arquitetava suas relações de trocas de saberes muito antes 

dos rótulos formais. Para Brandão (2002), essa prática social rodeia-nos desde as primeiras 

manifestações humanas. Portanto, a questão que autores como Freire e Brandão destacam é 

justamente conflitar essa relação de educação presente em todos os espaços.  

 

                          A educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais 
que criam e recriam tantas outras invenções de sua cultura, em sua 
sociedade. Formas de educação que produzem e praticam, para que elas 
reproduzam, entre todos os que ensinam-e-aprendem, o saber que atravessa 
as palavras da tribo, os códigos sociais de conduta, as regras do trabalho, os 
segredos da arte ou da religião, do artesanato ou da tecnologia que qualquer 
povo precisa para reinventar, todos os dias, a vida do grupo e a de cada um 
de seus sujeitos, através de trocas sem fim com a natureza e entre os homens, 
trocas que existem dentro do mundo social onde a própria educação habita, e 
desde onde ajuda a explicar – às vezes a ocultar, às vezes a inculcar – de 
geração em geração, a necessidade da existência do homem (BRANDÃO, 
2002, p. 10). 

 

Cunhadas as impressões desse autor, compreendemos que a educação é uma 

atividade construtora e problematizadora com a qual se vão costurando as demais relações 

sociais. E, sem dúvida, como testemunhado nas falas de Brandão, é permeada por relações 

conflituosas e de poder. 

Assim, encontramos paridades quanto ao pensamento de Freire e Brandão no que se 

refere à educação. Para os autores, a educação, indiscutivelmente, é processada como uma 

atividade de campo muito vasto, mas, discutivelmente, precisamos debater sobre como ela se 

dá e quais interesses estão por trás das relações que se instalam em cada uma delas. Numa 

ampla visão, Brandão destaca que 

 

[...] ela existe no imaginário das pessoas e na ideologia dos grupos sociais e, 
ali sempre se espera, de dentro, ou sempre se diz para fora, que a sua missão 
é transformar sujeitos e mundos em alguma coisa melhor, de acordo com as 
imagens que se tem uns dos outros. [...] Mas na prática a mesma educação 
que ensina pode deseducar, e pode correr o risco de fazer o contrário do que 
pensa que faz, ou do que inventa que pode fazer [...] (BRANDÃO, 2002, p. 
12). 

 

Os autores citados atestam que a educação é uma atividade motriz das relações de 

poder, e, por meio e tão somente dela, pessoas, grupos, comunidades, instituições e a 
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sociedade desenvolvem a prática social. Considerando os apontamentos registrados 

anteriormente, reafirmamos que “[...] cabe, também, à educação a responsabilidade de abrir as 

portas da mente e do coração e de apontar horizontes de construção partilhada de sociedades 

humanas mais humanizadas” (BRANDÃO, 2002, p. 22). Sendo assim, na história 

educacional, ninguém melhor representa o processo da educação humanizadora como Freire; 

nesse sentido, ele expõe algumas considerações importantes quando se pensa a educação:    

 

[...] não é possível fazer uma reflexão sobre o que é educação sem refletir 
sobre o próprio homem. [...] comecemos por pensar sobre nós mesmos e 
tratemos de encontrar, na natureza do homem, algo que possa constituir o 
núcleo fundamental onde se submete o processo de educação. Qual seria este 
núcleo palpável a partir de nossa própria experiência existencial? Este 
núcleo seria o inacabamento ou a inconclusão do homem (FREIRE, 1979, p. 
27). 
 

 Então, para Freire, o homem é um ser inacabado, portanto é inventivo, audaz, não se 

limita ou se conforma com uma única forma de enxergar o mundo. Partindo desses pontos, as 

instituições não aglomeram todos os saberes, todas as vivências. Sendo assim, a incompletude 

do homem o direciona para outros campos formativos. 

 Vale destacar que, quando falamos de instituições, lembramo-nos da escola que, 

secularmente, mostra-se à frente do processo da escolarização e deve ter o seu lugar especial 

por esse feito. No entanto, conforme Brandão (1992, p. 33), quando essa instituição atesta o 

saber, “[...] também surge um interesse político de controle”. Encontramos nas reflexões de 

Bourdieu (1989) um argumento potente quanto ao desempenho do papel da escola. Ele 

registra que, na sua aparente neutralidade social, a escola reproduz diariamente as relações 

sociais de dominação e legitimação. Mediante tais ponderações, tanto para Freire como para 

Brandão, a educação que serve para libertar também pode ser utilizada para manipular, tornar 

o outro alienável e dominado, tomando como pressuposto um discurso fundamentado nas 

concepções criadas e mantidas por quem detém o poder do saber.  

Diante disso, não podemos esperar, como ressalta Freire (2008), que o oprimido 

venha a ser ouvido, se é impedido de contar a sua própria história no meio no qual é inserido. 

Entretanto, a educação, como assumida por Freire, numa construção dialética, de mobilização 

das estruturas de dominador e dominado, pode abrir espaço para transformar a realidade e, 

principalmente, as pessoas. E ainda, reforçando, essas reflexões não são adquiridas apenas no 

campo da educação formal, mas também nas vias da educação popular.  

Gonh (2005, p. 7) destaca que, diante dos desafios encontrados pela sociedade, a 

educação é vista e exaltada para superar os problemas sociais. Assim, como a educação não 
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está circunscrita somente na imagem da escola, “Neste cenário, observa-se uma ampliação de 

Educação, que não se restringe mais aos processos de ensino aprendizagem no interior de 

unidades escolares formais, transpondo os muros da escola para os espaços da casa, do 

trabalho, do lazer, do associativismo etc.” Para a autora e diante das mudanças e dos conflitos 

sociais, “[...] um novo campo da educação se estrutura: o da educação não formal”. O que nos 

confere dizer que a educação é um fenômeno exercido em diversos espaços, para além do 

ambiente formal escolar, adentrando para outras dimensões da educação caracterizadas como 

educação não formal, informal, a educação popular, que merecem e devem ser sempre 

lembradas a fim de entendermos a partir e pela leitura dessas educações os pontos 

contingenciais na sociedade.  

 

1.1 Dimensões da educação  

  

A educação é um bem social, e esta é aclamada como um dos mecanismos para 

minimizar as desigualdades sociais. Nas palavras de Gohn (2007, p. 7):  

 

                          A educação tem sido proclamada como uma das áreas chaves para enfrentar 
os novos desafios gerados pela globalização e pelo avanço tecnológico na 
era da informação. A educação também é conclamada para superar a miséria 
do povo, promovendo o acesso dos excluídos a uma sociedade mais justa e 
igualitária.  

 

A educação formal é considerada um avanço necessário para fortalecer as discussões 

dos fenômenos sociais, econômicos e culturais, assim, vale pensar a educação como um meio 

de interlocução que, em complemento às práticas cotidianas, promovem a autonomia dos 

sujeitos, respeitando e valorizando suas características sociais em relação ao contexto, sua 

história, sua cultura, visando a estimular a iniciativa e a tomada de decisão. Desse modo, 

Gandin (l995) lembra que a educação formal possui três objetivos básicos: a formação da 

pessoa humana, o desenvolvimento da ciência e o domínio da técnica, sendo estes três fatores 

fundamentais para que o indivíduo tenha condições favoráveis de conviver de acordo com as 

regras sociais.  

  

                            Esses três fins têm relação com as necessidades humanas mais fundamentais: 
a ciência é o meio indispensável para compreender a realidade, a técnica é 
utilizada para transformar essa realidade, visando o bem-estar, e a formação 
é entendida aqui como elemento básico na realização da identidade das 
pessoas e dos grupos, incluindo a própria utilização da ciência e da técnica. 
(GANDIN, l995, p. 96). 
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Vigilante às reflexões do autor, o papel da educação formal abrange propósitos 

intencionais, portanto, é na escola que se busca o diálogo entre os saberes populares e os 

científicos. Nesse espaço, discutimos e investigamos as possibilidades de superação dos 

problemas.  

Partindo desse pressuposto, no contexto atual, a escola emerge como um dos espaços 

privilegiados para dialogar sobre fenômenos cruciais, suscitando na sociedade uma esperança 

para a transformação. Portanto, a conjuntura atual sugere uma escola mais ativa, 

problematizadora, que seja vigilante na formação do cidadão, assim se espera uma escola que 

vá além do conhecimento técnico, uma escola que celebre em seus princípios a efetiva 

transformação do aluno em um cidadão consciente do meio no qual vive, capaz de 

transformá-lo, mediante o exercício dos seus direitos e do cumprimento dos seus deveres.  

Mas vale pensar também que a educação escolar da forma que existe hoje, de acordo 

com Brandão (2007, p. 35), “é uma invenção recente”. Embora grande parte da sociedade 

tenha acesso à educação formal, Brandão (2007) esclarece que essa ferramenta presente nos 

dias de hoje, ainda que contemple avanços robustos, mesmo assim, não foi suficiente para 

minimizar significativamente as desigualdades sociais. Diante dessa expectativa, Silva (2005) 

esclarece que a escola relaciona o seu currículo de acordo com os movimentos econômicos, 

sociais e culturais, portanto segue uma ideologia; para o autor, 

 

A escola atua ideologicamente através de seu currículo, seja de uma forma 
mais discreta, através dos materiais mais suscetíveis ao transporte de crenças 
explícitas sobre a desejabilidade das estruturas sociais existentes [...]. Além 
disso, a ideologia atua de forma discriminatória: ela inclina as pessoas das 
classes subordinadas à submissão e à obediência, enquanto as pessoas das 
classes dominantes aprendem a comandar e a controlar. (SILVA, 2005, p. 
32). 

 

Nesse sentido, os processos educativos garantem oportunidades em que ocorre a 

participação social de alguns alunos, entretanto, para outros, resta a condição da submissão; 

portanto, os conhecimentos construídos historicamente e que fazem parte do currículo 

atendem uns e outros não. Contrário às práticas que excluem ou que privilegiam uns em 

detrimento de outros, Freire (2000, p. 44) argumenta que, nessa atividade, 

 

Não se permite a dúvida em torno do direito, de um lado, que os meninos e 
as meninas do povo têm de saber a mesma matemática, a mesma física, a 
mesma biologia que os meninos e as meninas das “zonas felizes” da cidade 
aprendem, mas, de outro, jamais aceita que o ensino de não importa qual 
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conteúdo possa dar-se alheado da análise crítica de como funciona a 
sociedade.  
 

Contudo, a educação garante subsídios fundamentais e condições favoráveis para 

romper hiatos que, até então, atravessam as relações sociais. Embora encontremos nas 

instituições fragilidades, a educação representa um pilar fundamental, e é por meio dela que 

enxergamos horizontes possíveis para transformação. Assim, Freire (2000, p. 65) ressalta que: 

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda”. 

Com todas as lacunas e casos de denúncias recorrentes, a escola representa um 

território de conflitos, nesse sentido, a crescente procura dá-se pela manifestação de 

oportunidades, na sociedade atual, e é, portanto, pelos veios da educação formal que se tem a 

chance de alcançar as conquistas sociais. Por outro lado, Brandão afirma que críticas feitas à 

educação brasileira por um público de intelectuais e educadores detectaram, sobre sua prática, 

que a educação pouco tem contribuído para que as pessoas alcancem a liberdade, o que está 

escrito na lei não se consolida no cotidiano das pessoas. A discussão sobre a educação no 

âmbito formal denuncia suas fragilidades, por isso Brandão (2009, p. 59) assevera que: 

 

Não há apenas ideias opostas ou ideias diferentes a respeito da educação, sua 

essência e seus fins. Há interesses econômicos, políticos que se projetam 

também sobre a educação. Não é raro que aqui, como em toda parte, a fala 

que idealiza a educação esconda, no silêncio do que não diz, os interesses 

que pessoas e grupos têm para os seus usos.  

 

Para além dessas demandas que, direta ou indiretamente, atingem a educação, a escola, 

em seu estágio pleno de direito sobre o ensino formal, seja ela representada como instituição 

ou perante as suas ações desenvolvidas no lócus social, precisa realizar serviços qualificados 

que consolidem o desenvolvimento de cada pessoa. Desse modo, dialogamos com as 

concepções de Durkheim, citado por Brandão (2009), para entender como a educação 

manifesta-se nos anos iniciais do indivíduo. Brandão (2009, p. 71) destaca que 

 

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que 

não se encontram ainda preparadas para a vida social; tem por objeto suscitar 

e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e 

morais reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio 

especial a que a criança, particularmente, se destina. 

 

Nas afirmações do autor, a educação detém influências sobre qualquer pessoa e 

grupo. É uma atividade que controla as relações sociais regidas por códigos simbólicos, capaz 

de influenciar os indivíduos. Assim, a educação formal é socialmente a grande protagonista e 
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primeira responsável pela escolarização. E nesse ponto tem a grande responsabilidade de 

promover a instrução das pessoas, colaborando para a construção de uma sociedade mais justa 

e igualitária. E, sob este ponto de vista, deve também reconhecer a desigualdade como objeto 

de discussão, a escola como espaço adequado para as possíveis rupturas e a educação como 

ferramenta provocadora desses debates. Assim, se, por um lado, temos a educação como 

ferramenta propositiva às mudanças, de outro, existe a escola, que, se não tiver clareza em 

seus objetivos que contemplem a inserção de todos, pode sem precedente construir um hiato e 

fortalecer de forma desmedida as desigualdades. Nas considerações de Freire (1991, p. 126): 

 

Você, eu, um sem-número de educadores sabemos todos que a educação não 
é a chave das transformações do mundo, mas sabemos também que as 
mudanças do mundo são um que fazer educativo em si mesmas. Sabemos 
que a educação não pode tudo, mas pode alguma coisa. Sua força reside 
exatamente na sua fraqueza. Cabe a nós pôr sua força a serviço de nossos 
sonhos.  

 

Então, avaliar como a escola legitima seu processo educativo para meninos e meninas 

de todo este país, percorrer e observar quais iniciativas utiliza para tornar essa educação 

emancipatória representa um passo importante que, futuramente, pode somar resultados 

promissores. Como argumenta Freire (2001), a educação não pode tudo, mas é uma 

possibilidade real para as mudanças. Nesse sentido, para que essas previsões possam ser 

realizadas, passos precisam ser dados, porque:  

 

[...] se sonhamos com uma sociedade menos agressiva, menos injusta, menos 
violenta, mais humana, o nosso dever deve ser o de quem, dizendo não a 
qualquer possibilidade em face dos fatos, defende a capacidade do ser 
humano avaliar, de comparar, de acolher, de decidir e, finalmente, de intervir 
no mundo (FREIRE, 2001, p. 323). 

 

Denunciar que a escola ainda utiliza de práticas excludentes, com certeza, ajudará 

pessoas e o próprio sistema educativo para recorrer a outros meios na intenção de melhorias. 

Essa parte tem que ser feita, porque milhares de pessoas, em face das volumosas demandas 

encontradas na sociedade, dos insucessos pessoais e coletivos, da busca por respostas aos 

fenômenos sociais, dirige-se majoritariamente à educação. Sem dúvida, ela é um pilar 

indispensável, recomendada preponderantemente em todas as situações. Por meio dela, as 

situações tornam-se esperançosas, mesmo aquelas que aparentam insolúveis; é na educação 

que encontramos subsídios relevantes para tentar equacionar as iniquidades sociais. Esse é o 

grande potencial da educação, mas para tanto, 
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[...] é preciso que a educação esteja - em seu conteúdo, em seus programas e 
em seus métodos - adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem 
chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, 
estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer a cultura 
e a história [...] uma educação que liberte, que não adapte, domestique ou 
subjugue (FREIRE, 2006, p. 45). 

 

Cabe considerar que a educação formal ainda é marcada pela hegemonia, 

corroborando os interesses da classe dominante. Segundo Apple (2006), a escola, com suas 

atividades tácitas, executa uma educação que, para os alunos pertencentes à classe minoritária, 

segue os desígnios de um currículo seletivo, o qual é empenhado para inculcar crenças, 

valores, comportamentos adotados pela classe detentora do saber e do trabalho 

intelectualizado. Para Moreira e Silva (2005, p. 10), “[...] a escola foi vista como capaz de 

desempenhar papel de relevo no cumprimento de tais funções e facilitar a adaptação das 

novas gerações às transformações econômicas, sociais e culturais que ocorriam”. Para os 

autores, ao se tornar controladora, cabia a ela instruir sujeitos, ajustando os hábitos, 

comportamentos e valores às novas necessidades sociais e, sobretudo, econômicas. Vista por 

esse ângulo, então, a escolarização atendia a determinados interesses daqueles que, durante 

séculos, interviram direta ou indiretamente no comando da educação, que nunca saíram da 

posição de prestígio social. Brandão (2007, p. 42) também ressalta o posicionamento da 

escola e a criação das desigualdades mediante a aplicação no plano de ensino, de acordo com 

a classe social, a instrução era diferenciada: “[...] de um lado, a prática de instruir para o 

trabalho; de outro a de educar para a vida e o poder que determina a vida social”. 

Silva (2005, p. 32) pondera as razões de tanta exclusão ao considerar que: “Essa 

diferenciação é garantida pelos mecanismos seletivos que fazem com que as crianças das 

classes dominadas sejam expelidas da escola antes de chegarem àqueles níveis onde se 

aprendem os hábitos e habilidades próprios das classes dominantes”.  

Nas considerações de autores como Apple (2006), temos visto que a escola, 

especialmente por intermédio de seus currículos, tem forjado uma educação seletiva, por isso 

a história mostra que as comunidades menos influentes economicamente não eram 

representadas pela escola, pois esta instituição não fora pensada para preservar ou ampliar a 

cultura advinda dessa população. Os segmentos representados limitavam-se a atender os 

interesses da classe dominante; segundo Apple (2006), as escolas devem ter muita dificuldade 

em lidar com o diverso e o plural, em se posicionar frente às questões que reportam a classe 

com menor poder na esfera sócio-política. Para Apple (2006), a escola, com discurso da 
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neutralidade, faz escolhas de conhecimentos para preservar o domínio da classe que já detém 

o capital cultural, desse modo, a escola torna-se um empreendimento para quem socialmente 

já tem as oportunidades.  

A padronização exercida pela escola, na avalição de Apple (2006), é uma 

intencionalidade de desarticular os grupos e de fragilizá-los. Talvez não sejam decisões 

tomadas pela escola, mas, por meio da cultura escolar, ela acaba perpetuando decisões que 

advêm de forma verticalizada. Nas argumentações do autor, “[...] historicamente 

determinados grupos e classes têm sido ajudados, ao passo que outros têm sido tratados de 

maneira menos adequada” (APPLE, 2006, p. 44). No entanto, Freire propõe uma educação 

inclusiva e libertadora, na qual o capital cultural
3
 do educando seja valorizado e considerado. 

Para isso, a escola tem o “[...] dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, 

sobretudo os das classes populares, chegam a elas com saberes construídos na prática 

comunitária [...]” mas, também [...] discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses 

saberes em relação com o ensino dos conteúdos” (FREIRE, 2004, p. 30).  

Segundo Candau (2016, p. 807):  
 

É importante ter presente que já existem nos sistemas educativos 
experiências “insurgentes” que apontam para outros paradigmas escolares: 
outras formas de organizar os currículos, os espaços e tempos, o trabalho 
docente, as relações com as famílias e comunidades, de conceber a gestão de 
modo participativo, enfatizando as práticas coletivas, a partir de um conceito 
amplo e plural de sala de aula, etc. Mas essas experiências permanecem 
periféricas, não são adequadamente visibilizadas, nem fortemente apoiadas. 

 

No entanto, conforme é destacado por Brandão (2009), o que estabelece a lei sobre a 

educação, seu acesso e a igualdade de oportunidades está longe da realidade de muitos 

educandos. Contudo, urge a hora de pensarmos uma educação libertadora e plural, abrindo-se 

para a escuta dos anseios do público que ela atende. Nesse caso e de acordo com as 

responsabilidades assumidas por professores e gestores escolares, devem-se construir 

estratégias de ensino, as quais evidenciem a escola não somente como a instituição da 

escolarização, mas como um espaço que corrobore seus alunos nos seus processos de inserção 

e desenvolvimento sociocultural por meio dos conteúdos administrados. 

                                                 
3
 O capital cultural é constituído por um conjunto de estratégias, valores, disposições, proporcionados 

sobretudo pela família e pela escola, além de outros agentes socializadores, que criam no indivíduo 
uma predisposição a uma atitude mais dócil e de reconhecimento frente às práticas educativas (Setton, 
2002). 
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Para Apple (2006, p. 102), “[...] o currículo parece não estar em contato com a 

realidade da sua gente”. Conforme afirma o autor, por meio de um currículo, a escola exclui 

todo um arcabouço de experiências. Nessa direção, destaca  Candau (2016, p. 816) referente a 

um currículo daltônico e de uma prática estéril:  

 

[...] “daltonismo cultural” tende a não reconhecer as diferenças étnicas, de 
gênero e sexualidade de diversas origens regionais e comunitárias, ou a não 
colocá-las em evidência na sala de aula por diferentes razões, tais como a 
dificuldade e falta de preparação para lidar com essas questões, o considerar 
que a maneira mais adequada de agir é centrar-se no grupo “padrão”, ou, em 
outros casos, quando se convive com a multiculturalidade quotidianamente 
em diversos âmbitos, tender a naturalizá-la, o que leva a silenciá-la e não 
considerá-la um desafio para a prática educativa. Trata-se de um “dado” que 
não incide na dinâmica promovida pela escola. 

 

Certamente, essas regras impostas e divulgadas na escola influenciam os inúmeros 

cenários sociais, porque versam sobre comportamento e valores que devam ser internalizados 

como a visão da maioria. Nesse sentido, é provável que encontremos resistência no que diz 

respeito à problematização da cultura popular, pois as provocações acerca dessa temática 

podem vir recheadas de preconceitos, sobretudo porque, em certas concepções, a cultura 

popular não traz conhecimentos historicamente acumulados e sistematizados. Assim, 

concordamos com Candau (2005, p. 10) ao afirmar “[...] que urge uma saída educacional que 

concilie a desmistificação de valores pré-concebidos, de falsas premissas, a desconstrução de 

convicções enganosas, de subjetividades embrutecidas [...]”. Ainda conforme a autora, a 

educação tem papel fundamental na “[...] elaboração de ideias que incluam, harmonizem e 

promovam o convívio e o respeito de culturas heterogêneas”. À luz dessa interpretação, a 

escola tem que enxergar o óbvio, reconhecer que a estrutura que aí está não sustenta mais e 

está fadada ao fracasso, como presenciamos ao longo dos anos.  Insistir nesse modelo com 

estágios paliativos só tende a agravar problemas decorrentes de todo o contexto de ação 

monocultural estacionado na educação. Conforme Candau (2008, p. 27): 

 

Algumas dessas implicações para os/as alunos/as, principalmente aqueles/as 

oriundos de contextos culturais habitualmente não valorizados pela 

sociedade e pela escola, são provocadas pela excessiva distância entre suas 

experiências socioculturais e a escola, favorecendo o desenvolvimento de 

uma baixa autoestima, elevados índices de fracasso escolar e multiplicação 

de manifestações de desconforto, mal-estar e agressividade em relação à 

escola.  
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Nessa abordagem, entendemos que educação e cultura são bens indissociáveis, 

portanto há uma relação direta entre elas. Intrinsecamente, estão envolvidas no processo de 

criação e reinvenção, tanto das coisas como da própria pessoa (BRANDÃO, 1992). Assim, é 

perceptível essa relação entre cultura e educação no cotidiano das pessoas, porém é na escola 

que essas relações são mais acentuadas, pois, nesse local, convive os mais diversos “mundos 

sociais” (BRANDÃO, 2002). Isso supõe que, na escola, o diálogo sobre diversidade cultural 

seja mais frequente, pois, conforme preconizam os marcos legais, a escola tem autonomia de 

mobilizar seu currículo, de modo que a cultura não fique silenciada ou relegada à exclusão.  

Embora a dimensão formal concretamente assuma uma posição de destaque na vida 

das pessoas, a discussão que envolve a educação hoje não se limita apenas à modalidade 

formal, a escolar, outras modalidades vêm protagonizando também tais debates. É o caso da 

educação não formal, modalidade na qual os espaços formativos são estruturados numa 

dinâmica diferenciada, representando a soma de aprendizado que é multirreferencial para o 

indivíduo. Oriundas de contextos distintos, a educação informal e a não formal expressam em 

suas configurações importantes contribuições na preparação dos indivíduos para 

enfrentamento dos desafios. Vale destacar que, na educação não formal, a participação da 

comunidade (sindicato, pais, escola, conselhos etc.) materializa e viabiliza o sucesso do 

projeto. Nesse sentido, 

 

A maior importância da educação não formal está na possibilidade de 
criação de novos conhecimentos, ou seja, a criatividade humana passa pela 
educação não formal. O agir comunicativo dos indivíduos, voltado para o 
entendimento dos fatos e fenômenos sociais cotidianos, baseia-se em 
convicções práticas, muitas delas advindas da moral, elaboradas a partir das 
experiências anteriores, segundo as tradições culturais e as condições 
histórico-sociais de determinado tempo e lugar (GOHN, 2005, p. 104). 

 

Desse modo, a educação informal provém, inicialmente, das experiências no convívio 

familiar e nos grupos sociais, que influenciam na construção dos comportamentos e valores. A 

educação não formal, conforme ressalta Gonh (2010), está associada à dimensão de formação 

cidadã. Para essa autora, a educação não formal responde por um processo “[...] sociopolítico, 

cultural e pedagógico de formação para a cidadania, entendendo o político como a formação 

do indivíduo para interagir com o outro em sociedade” (GOHN, 2010, p. 32). Ainda para essa 

autora, a educação não formal é complexa; nesse sentido, ela abrange um processo com 

diversas dimensões, envolvendo:  
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a) a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; b) 

a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de 

habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades; c) a aprendizagem e 

exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem com 

objetivos comunitários, voltadas para a solução de problemas coletivos 

cotidianos; d) a aprendizagem dos conteúdos da escolarização formal, 

escolar, em formas e espaços diferenciados; e) a educação desenvolvida na e 

pela mídia, em especial, a eletrônica. 

 

Para a autora, essa modalidade de educação tem a finalidade de educar para a vida, 

isto é, para a cidadania. Nesse aspecto, visa a nutrir as relações coletivas, ademais, procura 

fortalecer a autoestima do indivíduo e também desenvolvê-la. Portanto, numa perspectiva de 

formar a cultura política, a educação não formal incentiva a discussão sobre fatores internos e 

externos da vida das pessoas. Desse modo, tanto o público formado quanto as metodologias 

de aprendizagens estabelecidas na educação não formal são intencionais. Assim, Gohn 

destaca que: 

 

O que diferencia a educação não-formal da informal é que na primeira existe 

a intencionalidade de dados sujeitos em criar ou buscar determinadas 

qualidades e/ou objetivos. A educação informal decorre de processos 

espontâneos ou naturais, ainda que seja carregada de valores e 

representações, como é o caso da educação familiar (GOHN, 2005, p. 100).  

 

Outro aspecto que podemos demarcar em relação às dimensões educacionais é 

quanto aos produtores do saber e os agentes facilitadores que viabilizam o processo da 

construção dos saberes. Conforme Gohn (2006, p. 29), “na educação não formal, o grande 

educador é o „outro‟, aquele com quem interagimos ou nos integramos”. Já na “[...] educação 

informal, os agentes educadores são os pais, a família em geral, os amigos, os vizinhos, 

colegas de escola, a igreja paroquial, os meios de comunicação de massa etc.”. Entretanto, na 

educação formal, temos o professor como o grande representante do saber.  Então, as 

modalidades da educação também se diferenciam quanto às finalidades, aos agentes, aos 

contextos, à forma de educar, ao como educar e os resultados esperados, ou seja, cada uma 

delas tem suas especificidades. 

Em vista disso, as contingências sociais, políticas e econômicas têm contribuído para 

que outras modalidades de educação despontem-se no meio social. De acordo com Gonh 

(2005, p. 91), “até os anos 80, a educação não formal foi um campo de menor importância no 

Brasil, tanto nas políticas públicas quanto entre os educadores”. Isso porque a educação 

formal ainda era o centro e a escola ainda era considerada o único local onde poderíamos 

aprender a ler e escrever, e mais, o único lugar capaz de conduzir aprendizagens em que o 
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aluno pudesse sistematizar determinados conhecimentos. No entanto, ainda segundo Gonh 

(2005), a educação não formal passou a ter um grande destaque nos anos 1990, momento no 

qual ocorreram as mudanças significativas na economia e no mundo do trabalho. Diante disso, 

o cenário social assume outros contornos, que, especialmente, não estão ligados às fronteiras 

da educação formal, mas a ascensão dos grupos minoritários socialmente e os aprendizados 

cotidianos são reconhecidos. Provavelmente, a autora, em suas investigações, percebeu que as 

mudanças ocorridas no campo social não se limitaram tão somente às já citadas, mas também 

a influência da mídia e dos organismos internacionais possibilitou novos diálogos sobre a 

educação, de modo que esta passou a ser percebida não apenas restrita ao campo escolar.  

Nesse sentido, cabe considerar que não apenas essas mudanças, mas também outros 

acontecimentos sociais foram essenciais para abranger campos da educação que não se 

restringiam apenas à escola, sem falar, como destaca a autora, no papel dos grupos e 

movimentos sociais na constituição desses outros espaços formativos. Para Gonh (2006), os 

grupos sociais tiveram significativa contribuição nesses processos de aprendizagens, 

munindo-se de metodologias diferentes das adotadas na escola formal. Sendo assim, a 

educação não formal tornou-se importante mecanismo na vida da população. Certo disso, 

pessoas preocupadas com a mudança social assumem fora da escola projetos que promovem a 

participação e a inclusão. Desse modo, cada dimensão de educação tem suas especificidades, 

o que nos permite dizer que essas dimensões não são processos educacionais antagônicos, 

pois, em suas particularidades, contribuem para a formação humana. Em certos casos, muitos 

sobrevivem da instrução de uma delas, ou de todas elas, que transportam na sua bagagem as 

vivências proporcionadas por cada uma delas.  

 Conforme destacado anteriormente, as dimensões da educação trazem enfoques 

distintos, mas possuem um objetivo comum: promover a integração do sujeito ao convívio 

social. Assim, pesquisas têm apontado que o sujeito constitui-se também da apropriação de 

conhecimentos advindos de outros lócus, que, necessariamente, não estão ligados à escola; 

visto que a população, mesmo vítima do preconceito que recai sobre as educações contrárias à 

formal, tem se sobressaído com as possibilidades advindas do contexto de experiências. 

Diante dos embaraços que se apresentam em relação às distinções entre educação formal, 

informal e não formal, trouxemos as contribuições dadas por Afonso (1989, p. 78) ao afirmar 

que:  

 

Por educação formal, entende-se o tipo de educação organizada com uma 

determinada sequência e proporcionada pelas escolas, enquanto que a 
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designação educação informal abrange todas as possibilidades educativas no 

decurso da vida do indivíduo, constituindo um processo permanente e não 

organizado. Por último, a educação não-formal, embora obedeça também 

uma estrutura e a uma organização (distintas, porém das escolas) e possa 

levar a uma certificação (mesmo que não seja essa a finalidade), diverge 

ainda da educação formal no que diz respeito à não fixação de tempos e 

locais e à flexibilidade na adaptação dos conteúdos de aprendizagem a cada 

grupo concreto.  

 

Assim, a educação não formal, igualmente à informal, não substitui a relevância da 

educação escolar. Entretanto, pelo seu processo prescritivo e por todo um arcabouço 

assentado nas bases da formalidade, isto é, por sua formação, composta por suas estruturas 

hierárquicas, e sua divisão gradual do conhecimento, a educação formal ainda ocupa maior 

espaço de prestígio social. No entanto, essa dimensão da educação tem demonstrado que seus 

mecanismos têm passado por grandes conflitos para se manterem como uma ferramenta 

importante das mudanças na vida da população.  

Nesse sentido, não se pode negar que a educação formal deixa algumas lacunas no que 

diz respeito ao processo inclusivo, o que leva em muitos casos o indivíduo a buscar outros 

lócus educativos, nos quais se vê acolhido e reconhecido. Desse modo, Sacristán (2013) 

destaca que as escolas formais, até pouco tempo, e isso se estende às universidades, foram 

reconhecidas como únicos espaços socioeducativos. Esses espaços constituíam os de maior 

relevância, senão exclusivos espaços de acesso à informação e ao conhecimento. Não 

devemos perder de vista que a escola tem seu potencial, seu espaço na sociedade como 

ambiente de veiculação do conhecimento, no qual ocorre a formação e a aquisição de 

ferramentas básicas para a transformação. No entanto, hoje, essa instituição não se caracteriza 

enquanto o único espaço onde obtemos conhecimento, há outros espaços de produções 

significativas com os quais muitas pessoas identificam-se.   

Numa perspectiva de diálogo mais inclusivo e ao equacionarmos as contingências 

sociais, esses outros espaços formativos ganham lugar substancial na sociedade, sobretudo 

hoje, momento no qual grupos de interesses diversos buscam igualdade de oportunidade. 

Baseada na demanda e na luta pela superação, a educação não formal intencionalmente 

“educa para a vida” (GOHN, 2006, p. 29). Também anunciamos que, para além da educação 

formal, não formal e informal, também nos vemos entrelaçados pela educação popular que, 

mesmo diante do cenário de descaso social, contribui para a politização das camadas 

populares relegadas ao abandono e às privações da educação formal.  

           Cabe considerar, portanto, que as dimensões da educação, quer seja formal, informal 

ou não formal, são complementares, isso quer dizer que não são inferiores, são integrantes e 



44 
 

fortalecem o processo de formação das pessoas.  Essas dimensões somam para tornarem a 

escola mais inclusiva, de modo que represente todo o seu povo. Assim, um projeto 

educacional que as considere pode contribuir para que a diversidade seja compreendida como 

uma riqueza e não como um fator de exclusão. Assim, conforme destaca Gohn (2005, p. 108),  

             

A escola deve reconhecer a existência de demandas individuais e coletivas, 
orientar-se para a liberdade do sujeito pessoal, para a comunicação 
intercultural e para a gestão democrática da sociedade e suas mudanças. 
Deve aumentar a capacidade dos indivíduos de ser sujeitos, de compreender 
o outro em sua cultura. Para tanto, essa escola deve se estruturar a partir de 
alguns princípios, como: unir motivações, objetivos estratégicos e memória 
cultural para participar do mundo técnico e mercantil; atribuir importância 
central à diversidade (histórica e cultural), ao reconhecimento do outro e a 
todas as formas de comunicação intercultural; ter a vontade de corrigir a 
desigualdade das situações e das oportunidades.  

 

No entanto, o projeto educacional que impera nas escolas, mesmo com a mentalidade 

dos professores um tanto quanto progressistas, possui ações que ainda tendem a desencadear 

velhas práticas. Essa lógica vai ao encontro das estruturas capitalistas, as quais tematizam 

uma educação voltada para a produção e reprodução. Então, o que se espera da escola, 

instituição inserida num contexto marcado fortemente pelo capitalismo, é justamente o 

rompimento dessa estrutura que isola escola e vida cotidiana do aluno. Desse modo, Sacristán 

(2000, p. 55) defende que “[...] a escolarização baseada num projeto educativo total implica 

currículos ampliados para esferas que vão além dos componentes culturais tradicionais de tipo 

intelectual”.  

Acredita-se grandemente na escola, que ela seja capaz de fomentar uma educação mais 

dialógica, a qual discuta as consequências das desigualdades e, mais do que isso, crie 

oportunidades estruturais nas quais se altere ou, ao menos, sensibilize a população a 

humanizar esse capitalismo. Assim, olhando por esse viés e no empenho de uma educação 

menos opressora, nesse ponto em especial, as dimensões da educação podem representar uma 

força exponencial que se coadunam, sinalizando mudanças necessárias para as vidas humanas. 

 

1.2 Educação popular 

 

           Conforme já destacamos, a educação não se resume aos espaços escolares, muito 

menos, aos conteúdos disciplinares. Pessoas, grupos, comunidades educam-se em diversas 

situações, mas, nem sempre, esses saberes e manifestações advindas da informalidade são 

reconhecidos como válidos, portanto, não servem como parâmetros para a educação formal. 
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Vale a pena ressaltar que, atualmente, e por fatores diversos, os meios formativos começam a 

suscitar debates e imprimir grande influência no processo de aprendizagem da população. 

Nesse sentido, temos exemplos de que o cenário social tem inovado no que diz respeito aos 

espaços educativos. Portanto, em oposição a uma política educacional que visa à formação de 

pessoas para o mercado de trabalho e com uma política educacional contrária à base 

ideológica neoliberal, passa a ser considerada, ainda que timidamente, a educação popular. 

Ela é uma gama ampla de atividades cujo objetivo é estimular a participação política de 

grupos sociais subalternos na transformação das condições opressivas de sua existência social. 

Nessa lógica, Silva diz que: 

 

Em muitos casos as atividades de Educação Popular visam o 

desenvolvimento das habilidades básicas, como leitura e a escrita, 

consideradas essenciais para a participação política e social mais ativa. Em 

geral, segundo a teorização de Paulo Freire, busca-se utilizar métodos 

pedagógicos – como um método dialógico, por exemplo, que não 

reproduzem, eles próprios, relações sociais de dominação (SILVA, 2000, p. 

24).  

 

Segundo o pensamento Freiriano, a educação popular apresenta-se como uma política 

de educação, na qual o oprimido rompa com a situação e a modifique. Nessa concepção, por 

meio de uma pedagogia libertária, os grupos subalternos teriam condições de participar e 

também decidir na vida social. Segundo Brandão (1984, p. 3), em um país com um expressivo 

número de analfabetos e fortes indícios de uma educação precária é somente nos anos 1960 

“[...] que se escreveu e se falou a respeito de educação popular”. O autor prossegue nas suas 

reflexões e anuncia que a educação popular é difundida pelas organizações não 

governamentais e, em alguns casos, em planos de governos em que se utiliza da nomenclatura 

popular associada a algum termo, mas, para Brandão (1984), poucas são as políticas que se 

debruçam de fato sobre a temática educação popular. Para esse autor, muitos anunciam o 

cumprimento de uma agenda voltada para e com a participação popular, no entanto, na 

prática, raras são as ações nas quais o povo tem coparticipação. Diante das argumentações de 

Brandão, lembramos que a luta de Freire consistia exatamente na escola pública de qualidade, 

na qual o povo pudesse, por meio dos conselhos, participar das decisões tomadas na educação. 

Assim, nas palavras de Brandão, entendemos que: 

 

A educação popular foi e prossegue sendo a sequência de ideias e de 

propostas de um estilo de educação em que tais vínculos são restabelecidos 

em diferentes momentos da história, tendo como o foco de sua vocação um 

compromisso de ida-e-volta nas relações pedagógicas de teor político 
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realizada através de um trabalho cultural estendido a sujeitos das classes 

populares compreendidos não como beneficiários tardios de um serviço, mas 

como protagonistas emergentes de um processo (BRANDÃO, 1984, p. 27). 

 

 Ainda para Brandão, a educação popular é uma crítica ao sistema de educação 

vigente, e a educação popular constitui também uma ferramenta de libertação. Então, nesse 

sentido, o autor aponta alguns dos princípios da educação popular. Assim, ele explica que a 

educação popular: 

                                             1) constitui passo a passo (“aos tropeços”, dirão os seus críticos) uma nova 

teoria, não apenas de educação, mas das relações que, considerando-a a 

partir de cultura, estabelecem novas articulações entre a sua prática e um 

trabalho político progressivamente popular das trocas entre homem e a 

sociedade, e de condições de transformações das estruturas opressoras deste 

trabalho libertador daquele; 2) pretende fundar não apenas um novo método 

de trabalho „com o povo‟ através da educação, mas toda uma nova educação 

libertadora, através do trabalho do/com o povo sobre ela – este é o sentido 

em que a educação popular projeta transformar todo o sistema de educação, 

em todos os seus níveis, como uma educação popular; 3) define a educação 

como instrumento político de conscientização e politização, através da 

construção de um novo saber, ao invés de ser apenas um meio de 

transferência seletiva, a sujeitos e grupos populares, de um „saber 

dominante‟ de efeito „ajustador‟ à ordem vigente – este é o sentido em que 

ela se propõe como uma ampla ação cultural para a liberdade a partir da 

prática pedagógica no momento de encontro entre educadores-educandos e 

educandos-educadores; 4) afasta-se de ser tão somente atividade „de sala de 

aula‟ de „escolarização popular‟, e busca alternativas de realizar-se em todas 

as situações práticas críticas  e criativas entre agentes educadores 

„comprometidos‟ e sujeitos populares „organizados‟ ou em processo de 

organização de classe; 5) procura perder, aos poucos ( o que nem sempre 

consegue), uma característica original de ser um movimento de educadores e 

militantes eruditos destinados a „trabalhar‟ com o povo, para ser um trabalho 

político sem projeto próprio e diretor de ações pedagógicas sobre o povo, 

mas a serviço dos seus projetos de classe. Este é o sentido em que há, hoje 

em dia um consenso de que a missão do educador popular é participar do 

trabalho de produção e reprodução de um saber popular, aportando a ele, ao 

longo do trabalho social e/ou político de classe, a sua contribuição específica 

de educador: o seu saber erudito ( o da ciência em que se profissionalizou, 

por exemplo) em função das necessidades e em  adequação com as 

possibilidades de incorporação dele às práticas e à construção de um saber 

popular (BRANDÃO, 1983, p. 46). 

 

Se pensarmos e analisarmos a partir da lógica desse autor, reconheceremos a 

importância da educação popular, as construções que emergem do povo para o povo e, como 

o próprio autor diz, “[...] uma tradição acontecida no passado em vários momentos e que hoje 

se abre às diferentes leituras críticas, entre educadores e entre outras pessoas ocupadas em 

compreender fenômenos humanos e culturais” (BRANDÃO, 1984, p. 27). Para Freire (2005), 

somos herdeiros de uma educação pautada nos princípios burgueses, em que os caminhos são 
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direcionados à formação do capital humano. Sob uma pseudoneutralidade, a educação formal 

ofusca suas reais intenções, que, na maioria das vezes, são autoritárias e intencionalmente 

pensadas. São articuladas na medida em que as decisões são tomadas como “[...] uma 

sociedade sem povo, comandada por uma elite superposta a seu mundo, alienada, em que o 

homem simples, minimizado e sem consciência desta minimização, era mais coisa que 

homem [...]” (FREIRE, 2005, p. 43).  

Numa perspectiva de organização da classe subalterna, a educação popular avança e é 

amplamente difundida, criticando a opressão, e mais, um projeto que visa a 

 

[...] fortalecer as potencialidades do povo, valorizar a cultura popular, a 

conscientização, a capacitação, a participação, que seriam concretizadas a 

partir de uma troca de saberes entre agentes e membros das classes 

populares, e realizar reformas estruturais na ordem capitalista 

(WANDERLEY, 2010, p. 21).  

 

Desse modo e de acordo com as suas concepções políticas, Freire (2005) esclarece 

que, sob essas bases, o oprimido começaria a desvelar a situação de opressão na qual estaria 

enclausurado pela falta de uma educação que o permitisse refletir sobre sua condição.  

             Anteriormente ao movimento que caracterizou a educação popular, sobretudo no 

Brasil, Brandão traz uma discussão sobre essa temática. Podemos apreciar essa discussão em 

um dos seus livros “O que é educação popular”, no qual ele aborda que a educação popular já 

se configurava entre as pessoas, assim, dirigem-se as manifestações das produções sociais, do 

trabalho, do convívio, em que o saber era comunitário. Nesses apontamentos, destaca que “É 

no interior da totalidade e da diferença [...] de uma vida coletiva anterior à escola, mas plena 

de educação, os homens entre si se ensinam-e-aprendem” (BRANDÃO, 1984 p. 10). Para o 

autor, até o momento em que o trabalho produtivo e o poder comunitário permaneceram 

entrelaçados na vida social e não se dividiram socialmente, onde o saber circulava com eles e 

para eles (comunidades primitivas), lá ocorreram os primeiros passos da educação popular.  

Como já mencionado por Brandão (1984), é nos anos de 1960 que a educação popular 

caracteriza-se como um movimento, sobretudo para e com as camadas populares na zona 

rural, apontando uma proposta formativa no cenário social. A característica da educação 

popular demonstra peculiaridades interessantes nesse processo educativo, pois o que “[...] 

imprime o caráter de popular é o fato de esse programa ou movimento colocar-se a serviço 

das classes subalternas; estar ao lado das populações oprimidas em suas lutas de libertação” 

(FÁVERO, 2006, p. 266).  Nesse sentido, a educação, hoje direito de todos, em determinado 

momento da nossa história, constituiu-se para grande parte da população uma restrição, pois 
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muitos não tinham acesso a esse bem, e, como comumente ocorre, a população menos 

informada servia de massa de manobra para desempenhar serviços de mão de obra barata, 

ocupando cargos e funções que não exigiam o conhecimento mais elaborado. Em suas 

ponderações, Brandão evidencia seu desejo por uma educação comprometida com a mudança, 

destacando que, para isso, é necessário que: 

 

A educação se abra a todos, a começar pela inclusão dos até então 

sistematicamente deixados ao longo de suas margens. Que ela seja pensada, 

proposta e praticada a partir da condição das classes subalternas e de uma 

visão de mundo das classes populares. Que antes de ser uma “fala a” ela seja 

uma “escuta de”, aberta e atenta a ouvir as culturas às quais se dirige 

(BRANDÃO, 1984, p. 23). 

 

O pensamento de Freire (1993) permite um fluido debate, aproximando-se de uma 

educação defendida por Brandão. Para Freire, essas mudanças serão possíveis a partir do 

momento em que a sociedade e, principalmente, a classe minoritária apropriarem-se da 

educação para a liberdade. Para Brandão, essas mudanças ocorrem por meio dos movimentos 

de educação e cultura popular, que podem alavancar uma discussão política, tornando-se um 

momento fértil para tais difusões. Assim, esses movimentos pretendem “[...] fornecer ao povo 

elementos que o motivem a tomar a consciência de si mesmo e daí, pela própria iniciativa, 

crescer, ascender a todos os níveis, descobrir seus próprios valores e aprender a lutar para 

obtenção do que considera serem seus direitos” (FÁVERO, 2006, p. 83).  

Nesses termos, a educação popular possui um conceito multifacetado, muitos 

interpretam o tema associando-o a visões errôneas e preconceituosas, são propositalmente 

interpretadas como uma educação de menor valor e menos importante, por serem dirigidas às 

pessoas que, ao longo dos anos, foram desassistidas. Entretanto, outros utilizam-se do termo 

mesmo se distanciando da real intenção e proposta defendida por Freire. Porém, todas as 

questões motivam-nos a entender melhor tanto o seu conceito multifacetado como também a 

sua função política. Então, do ponto de vista conceitual, a educação popular traduz, 

primeiramente, seu caráter de luta pelas causas diversas e, sobretudo, o que envolve o ser 

humano diretamente e sua dignidade. Mas, para além disso, essa educação trilha pelas vias de 

um diálogo coletivo com os movimentos, e, nesse diálogo, encontramos uma classe ignorada, 

sem acesso aos bens sociais do ponto de vista econômico e também cultural. Nesse sentido, 

Freire traz uma das suas grandes contribuições quando se preocupa com a reinvenção da 

prática pedagógica, ou seja, uma práxis dialógica numa tentativa incansável para libertar a 

sociedade da opressão e do discurso alienado. Essa práxis proposta por Freire encontra 



49 
 

ressonância no que Brandão (1992) denuncia, ou seja, a educação pode existir livre, mas 

também pode ser imposta por um sistema centralizado e carregado de controle a fim de 

massificar os indivíduos. 

             No entanto, mesmo não trazendo conhecimentos socialmente legitimados, 

especialmente para os que determinam o que é ou não conteúdos curriculares, esse legado de 

construtos oriundos da educação popular diz muito sobre pessoas, grupos e sociedade. Assim, 

de acordo com as discussões, esse tipo de educação não está estruturado por horários fixos, 

cronograma, componentes curriculares, carga horária, notas e certificados. A expressão da 

educação popular chama a atenção para as narrativas, valores, crenças e hábitos trazidos pelo 

sujeito que podem perfeitamente ser entrelaçadas aos conteúdos curriculares. Em 

complemento a todas essas contribuições, a educação popular proporciona a discussão 

política, instiga o indivíduo a compreender o que é estar no mundo e a importância da sua 

participação na vida social. Assim como Brandão (1984, p. 6), pensamos que a educação 

popular permite refletir o sentido da própria educação, pois ela não “[...] é um modelo 

estanque, único e paralelo de prática pedagógica, mas um domínio de ideias e práticas regidas 

pela diferença”.  

Recorremos, ainda, às considerações de Brandão (1984) para entendermos como essa 

educação popular passa da esfera comunitária, quando ainda não havia divisão social do 

saber, para uma educação fracionada, visto que essa divisão não aconteceu imediatamente, 

muito menos de forma igual ou no mesmo momento. O autor destaca, ainda, que é a partir da 

divisão das categorias do trabalho, nas quais o ofício de muitos se tornou mais importante, 

que se manifestam as divisões desiguais de poder e de trabalho (BRANDÃO, 1984).  

Desse modo, imaginamos que o saber, ao longo das relações sociais, foi sendo 

apropriado e se tornando privilégio de poucos, o ingresso aos mundos sociais do 

conhecimento era permitido para a minoria. Segundo Brandão (1984, p. 14), em tempos de 

outrora, em aldeias e sociedades maiores, as categorias dos sujeitos sociais foram aos poucos 

os separando. Nesse caso, alguns ficavam restritos apenas ao exercício do poder, “[...] de 

unidades restritas de sabedores, onde o ingresso é um privilégio e onde o saber é ensinado 

como um segredo”. Daí nos perguntamos, e os demais saberes dessa população? Para Brandão 

(1984, p. 15), “Não existiu primeiro um saber científico, tecnológico e artístico”. Houve 

primeiro um saber coletivo, “[...] que separado e interdito, tornou-se sábio e erudito”.  

O que Brandão (1984) salienta é que o saber popular, as construções e tantos outros 

feitos, como a medicina popular, foram sendo apropriados por determinados grupos, sendo 

modificados e sem nenhuma preocupação de direcionar a técnica popular, qualquer que seja o 
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mérito. Essa prática, ao longo dos anos, foi se intensificando, de modo que, na sociedade 

atual, os saberes populares são cientificamente investigados, e muitos deles, após certificados, 

entram para o mundo do conhecimento legítimo. Apesar de muitas divergências, isso 

demonstra que o saber popular tem contribuído para as produções científicas. No entanto, a 

participação e a valorização popular ficam no anonimato. Em consequência disso, temos um 

processo de expropriação dos saberes populares e a invisibilidade das suas produções. 
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CAPÍTULO 2 – CULTURA E CURRÍCULO  

  

A palavra cultura, segundo Chauí (2014), é um termo que se “bifurca”. Nesse sentido, 

é uma palavra com um vasto entendimento, tanto por parte da população quanto pelos estudos 

que se debruçam em conceituar e entender sua origem, principalmente em compreender o que 

está por trás das relações que a constituem. Para Santos (1996, p. 8), “Cultura é uma 

preocupação contemporânea [...]” que busca “[...] entender os muitos caminhos que 

conduziram os grupos humanos às suas relações presentes e suas perspectivas futuras”. Por 

motivos tantos, a cultura é alvo de muitas especulações; assim, vários estudiosos do campo da 

sociologia e antropologia procuram entender por diversos ângulos como a humanidade 

caminhou e caminha para viver e sobreviver. Nas afirmações de Santos (1996, p. 9), “Saber 

em que medida as culturas variam e quais as razões da variedade das culturas humanas [...]”, 

como salienta o autor, são questões que desafiam e “[...] provocam muitas discussões”. Para 

Santos (1996, p. 9), o estudo da cultura, além da promoção de várias descobertas, também 

“[...] contribui no combate a preconceitos, oferecendo uma plataforma firme para o respeito e 

a dignidade nas relações humanas”. Segundo Santos (1996), a temática, além de provocativa, 

permite refletir sobre nossa própria realidade social. Nesse aspecto, entendemos que esse é o 

grande marco do estudo dessa temática, ou seja, provocar inquietudes na população, de modo 

que as pessoas possam indagar sobre a realidade e as características que se aproximam, unem 

e distanciam a população.  

Nessa perspectiva, Silva (1996) aponta alguns indícios de preocupação, pois, para ele, 

o tema “é repleto de equívocos e armadilhas”. Para o autor, é muito prematuro alguém 

simplificar ou, até mesmo, tomar uma cultura do ponto de vista tecnológico, bem como entre 

outros aspectos, mais avançados que outra. Nesses esquemas de relações, a priori, é pontuado 

como a cultura é desenvolvida; existem, para além desses construtos, outros que se 

desenvolveram no entorno, ou, como considerado por Silva (1996), formam-se no “âmbito 

daquela civilização”. Esse autor defende que a insistência em classificar uma cultura em 

detrimento de outra apenas justificou o domínio de algumas sociedades sobre outra. Ainda 

para o autor, esses esquemas de classificação possibilitaram a disseminação da inferiorizarão 

e o grande domínio de exploração (SILVA, 1996). Portanto, o autor esclarece: 

 

Não há superioridade ou inferioridade de culturas ou traços culturais de 

modo absoluto, não há nenhuma lei natural que diga que as características de 

uma cultura a façam superior ou inferior a outras. Existem, no entanto 
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processos históricos que as relacionam e estabelecem marcas verdadeiras e 

concretas entre elas (SILVA, 1996 p. 16). 

 

De acordo com Santos (1996), a cultura é um todo, e, por isso, insiste em alertar que, 

ao estudar a cultura, é imprescindível refletir sobre ela, considerando as relações internas e 

externas de uma civilização. Assim, frente aos interesses sobre o estudo da cultura, Chauí 

reforça que os esforços sobre esse tema têm permitido entendê-la por outros enfoques. Nessa 

perspectiva, a autora destaca que: 

 

A partir de então, o termo cultura passa a ter uma abrangência que não 

possuía antes, sendo agora entendida como produção e criação da 

linguagem, da religião, da sexualidade, dos instrumentos e das formas do 

trabalho, das formas da habitação, do vestuário e da culinária, das expressões 

de lazer, da música, da dança, dos sistemas de relações sociais, 

particularmente os sistemas de relações de parentesco ou a estrutura da 

família, das relações de poder, da guerra e da paz, da noção de vida e morte 

(CHAUÍ, 2008, p. 56). 

 

Nesse enfoque, a autora aborda o conceito de cultura numa perspectiva mais ampla, o 

que permite compreender cultura como todo o fazer humano. Assim, existem inúmeras 

definições da palavra cultura, mas, conforme Santos (1996, p. 50), compreendemos que “[...] 

cultura é a dimensão da sociedade que inclui todo conhecimento num sentido ampliado e 

todas as maneiras como esse conhecimento é expresso”. Desse modo, o que o autor explica-

nos é que não se pode isoladamente trazer os fenômenos culturais à tona, todavia é preciso 

refletir a partir do contexto de onde essas construções foram arquitetadas. Esse autor, ainda, 

acrescenta que “Nada do que é cultural pode ser estanque, porque a cultura faz parte da 

realidade onde a mudança é um aspecto fundamental” (SANTOS, 1996, p. 47).  

Desse modo, compreendemos que as práticas que cada sociedade desenvolve podem 

influenciar direta ou indiretamente uma época e, até mesmo, uma geração. Nesse sentido, os 

construtos que nascem do povo, numa ação coletiva, são aprendizados, pois são carregados de 

influências e significados que, por meio das vivências, são passados para presentes e futuras 

gerações. Portanto, conforme assevera Laraia (2008, p. 25), “[...] é a possibilidade de 

realização humana”. Para esse autor, cultura é aprendizado e não se constitui uma aquisição 

inata, mas que se desenvolve para e com as pessoas. Ou seja, aprendemos uns com os outros, 

e cada pessoa traz na sua essência sensibilidade e inspiração ao saber. Por isso, em cada 

estágio de nossas vidas, ensinamos e somos ensinados, aprendemos e temos a oportunidade de 

reaprendermos.  
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Nesses termos, pensar a cultura é pensar o homem e as suas possibilidades de criar, 

reinventar e aprimorar. E tudo isso só é possível porque o ser humano não é apenas 

conhecedor dos códigos culturais, mas, como defende Vannucchi (2011, p. 21), “[...] ele é 

também e principalmente um agente de cultura, ainda que, muitas vezes, não tenha 

consciência disso”. Desse modo, cabe considerar que não há homem que faz mais cultura ou 

menos cultura, todos são produtores, dos mais simples ao diplomata, todos estão na mesma 

condição de agentes culturais.  

Portanto, o homem é um ser transformador e, a partir das suas ações, é capaz de 

modificar o ambiente no qual está inserido. Sua capacidade vai além, ela dá sentido e formas, 

cria e recria mundos. Enquanto sujeito, ele interage e modifica por meio de uma dinâmica da 

comunicação, conseguindo transpor e transgredir suas ações. Segundo Brandão (2002), esses 

outros mundos, no qual o homem é um ser inventivo, denominamos de mundo cultural, no 

qual também se constrói a sua identidade. Nessa perspectiva, significa que a cultura, ao 

mesmo tempo em que é comum a todos os seres humanos, também se apresenta de diferentes 

modos para cada grupo. Para Fávero (1983, p. 15):  

 

A existência humana é a existência de pessoas em comunidades, ou seja, 

comunicação de valores de uma pessoa a outra. Uma comunidade humana só 

se faz sentir em razão da capacidade que o homem tem, através do 

conhecimento e da ação, de transformar o mundo natural em um mundo de 

cultura. Em outras palavras, a natureza exprime o que é dado ao homem e a 

cultura o que é feito pelo homem.  

 

Partindo da reflexão de Fávero (1983), entendemos que, para chegar a esse nível de 

transformação, ocorrem rupturas, movimentos diversos e distintos e uma exposição na qual o 

homem deixa de ser um objeto da cultura e passa ser o criador da cultura. Nesse sentido, sua 

condição não é estática e passiva, ao contrário, ele estabelece uma relação de produção. 

Contudo, conforme esse autor destaca, à medida que a população cresce, aumenta também o 

universo produtivo do homem com infinitas variedades de produções culturais. Assim, 

retornamos a Brandão a fim de compreendermos como uma população supera os desafios e 

consegue chegar a determinado ponto da história. Brandão (1983, p. 9) afirma que:  

 

Desprotegidos de força e armas do corpo para matar ou fugir e, inicialmente, 

desprotegidos de um saber necessário que pudesse passar de um corpo a outros, os 

pequenos seres humanos atravessam longos períodos da vida convivendo em 

companhia de iguais no interior de grupos cada vez mais estáveis e, ao longo do 

tempo, cada vez mais complexos [...] onde por sobre tarefas de reprodução da vida 

física, os homens aprendem a criar a vida simbólica. 
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Dessa forma, Brandão (1983, p. 9) ainda destaca que, em contextos de conflito e de 

situações desfavoráveis, os homens são desafiados “A criar um tipo absolutamente novo de 

trocas onde entre um ser e outro não há apenas eles e a natureza, mas também objetos – o 

produto do trabalho do homem sobre a natureza – sinais, símbolos, instituições e significados 

– o produto do homem sobre si mesmo – a cultura”. A despeito de tais argumentos, 

consideramos que a cultura pode ser entendida como o mais amplo contexto do 

comportamento humano, no qual agregamos as mais diversas produções em que são 

protagonizadas as relações, que têm por finalidade garantir a realização do homem no mundo.  

Então, desde muito antes, como nos afirma Brandão (1983), as condições de sobrevivência do 

homem dependeram da criatividade de transformar as situações adversas em condições 

apropriadas. Sendo assim, a ação que envolve a relação social e cultural do homem é 

inexaurível, por isso a polivalência do conceito de cultura. Segundo Brandão (2009 p. 131), 

“[...] o dia em que se estabelecer um conceito rígido, dogmático e definitivo de cultura 

humana, neste mesmo dia, ela perderá toda sua significação e, aí não terá mais nenhum 

sentido estudá-la”. Brandão (2007, p. 16) insiste:  

  

Ali, onde os fios da vida transformados em memórias, em palavras, em gestos de 

sentimentos recobertos do desejo da mensagem, recriam a cada instante o mundo 

que inventamos desde que somos seres humanos, e com este estranho nome cultura.  

 

Desse modo, Brandão reforça a importância de se investigar a cultura no interior da 

sociedade, considerando todos os processos e manifestações sociais de conflitos, desafios, 

assim como os mecanismos de resistências e insubordinação ao instituído. Assim, tem sido 

inspirador e desafiador inserir-se nesse universo marcado por relações assimétricas para   

percorrer cenários onde a prática social materializa-se e os feitos individuais e coletivos 

(re)configuram-se. 

 

2.1 Cultura escolar 

 

A escola, segundo Forquin (1993, p. 169), é um ambiente peculiar, no qual as pessoas 

estão reunidas “[...] a fim de adquirir sistematicamente, de acordo com procedimentos e 

modalidades fortemente decodificadas, disposições e competências que não são do mesmo 

tipo das que eles poderiam adquirir ao acaso das circunstâncias da vida e em função de suas 

demandas espontâneas”. Cabe considerar que, no debate atual, segundo Gabriel (2010), a 

escola e a cultura vêm tomando posicionamentos que revelam aprofundamentos teóricos sobre 
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as discussões e também as funções atribuídas a esses termos. Nesse aspecto, a escola “[...] 

passa a ser vista não somente como local de instrução, mas também como „arena cultural‟ 

onde se confrontam as diferentes forças sociais, econômicas, políticas e culturais em disputa 

de poder” (GABRIEL, 2010, p. 18).  

Marcadamente, por questões epistemológicas de diferenças, os conceitos de escola e 

de cultura atravessaram nebulosos campos de debate, nos quais, dados os interesses, permeou 

por muitos séculos a inércia de questionamentos sobre a posição assumida, tanto pela escola 

quanto pela cultura. No entanto, à luz do debate contemporâneo, é possível desobstruir esses 

limites, colocando-se à frente de uma reflexão mais crítica. Assim, Gabriel (2010, p. 19) 

destaca: 

 

                                   Pensar a educação em um contexto de tantas dúvidas e incertezas nos obriga 

de certa forma articular a perplexidade inicial com o desafio instigante de 

refletir sobre estas mudanças, de procurar pistas de reflexão para as 

diferentes questões que se colocam hoje neste campo.  
 

Para Gabriel (2010), levantar essa bandeira empunhada pelas temáticas educação e 

cultura é um desafio grandioso, desse modo,  

 

A reflexão atual sobre a relação escola e cultura pressupõe a discussão 

acerca das possibilidades e modalidades de diálogo, que são ou devem ser 

estabelecidas, entre os diversos grupos sociais, étnicos e culturais que 

coexistem em um espaço social de dimensões cada vez mais globais 

(GABRIEL, 2010, p. 19). 
 

Nesse sentido, o discurso hoje não é mais centrado, ou melhor, não cabe, na 

atualidade, insistir na neutralidade escolar ou apenas detectar os conflitos que lá existem, é 

preciso também tensioná-los. Como ainda aborda a autora: “Não basta mais lutar apenas 

contra as desigualdades sociais, mas é preciso também buscar estratégias onde as diferenças 

culturais possam coexistir” (GABRIEL, 2010, p. 19). Em suas inferências, a autora, regida 

por uma discussão centrada nas questões que permeiam a prática e a condução do que se 

ensina na escola, destaca que a escola atendia de um mesmo jeito toda a sua clientela, a 

chamada classe homogênea, que, de certo modo, detinha um currículo que atendia 

determinado público, e os outros eram modelados de acordo com critérios e objetivos da 

cultura escolar. Diante das semelhanças e diferenças que constituem a cultura escolar e a 

cultura da escola, Forquin (1993, p. 167) destaca:  
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A escola também é um mundo social que tem suas características e vida 

próprias, seus ritmos e seus ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus modos 

próprios de regulação e de transgressão, seu regime próprio de produção e de 

gestão de símbolos. E esta „cultura da escola‟ (no sentido em que se pode 

também falar da „cultura da oficina‟ ou da „cultura da prisão‟) não deve ser 

confundida tampouco com o que se entende por cultura „escolar‟ que se pode 

definir como o conjunto de conteúdos cognitivos e simbólicos que, 

selecionados, organizados, „normalizados‟, „rotinizados‟, sob efetivos de 

imperativos de didatização, constituem habitualmente o objeto de uma 

transmissão deliberada no contexto das escolas”.  

 

Portanto, mediante os argumentos apresentados por Forquin (1993), é possível que, se 

a escola é capaz de produzir sua própria cultura, mesmo enviesada pela cultura escolar, pode 

perfeitamente suscitar mecanismos para realizar mudanças que se fazem urgentes em seu 

lócus, como é o caso da organização curricular, que ainda assume critérios excludentes. 

Contudo, as revelações no campo desse debate identificam que, mesmo com o seu potencial 

produtivo, a escola empobrece seu ensino quando utiliza mecanismos dominantes que, por 

muitos anos, contribuiu para silenciar as populações subalternas. 

Atravessando por várias teorias a fim de situar suas reflexões, a autora traz a discussão 

da relação da escola e da cultura como uma atividade relacional. Em diálogo com a teoria 

crítica, Gabriel investiga as redes de poder que firma e desenvolve na escola. No afã das suas 

reflexões, são pontuadas algumas características que deslocam o currículo, não no sentido de 

esquecê-lo, mas numa perspectiva de apontar outros fatores no processo educativo que 

merecem atenção, sendo um deles a prática pedagógica. Essa perspectiva permite confrontar o 

currículo e suas influências com a prática.  

Por meio dos argumentos de autores como Forquin (1993), aproximamo-nos de 

discussões que apontam a cultura escolar como um importante mecanismo para superar as 

desigualdades na escola. Nesse sentido, Sacristán (1995, p. 92) concebe a cultura escolar  

 

[...] não só como os conteúdos objetos a serem trabalhados na escola, e sim 

como jogo de intercâmbio e interações presentes na dinâmica escolar de 

transmissão-assimilação em que estão presentes crenças, aptidões, valores, 

atitudes e comportamentos dos sujeitos implicados neste processo. 

  

No entanto, cabe considerar que, muitas vezes, a escola, em sua desconcertante cultura 

dominante, ignora a realidade plural, reduzindo todo esse universo em monocultural. Diante 

disso, Sacristán (1995, p. 97) assevera que: 

 

A cultura dominante nas salas de aula é a que corresponde à visão de 

determinados grupos sociais: nos conteúdos escolares e nos textos aparecem 
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poucas vezes a cultura popular, as subculturas dos jovens, as contribuições 

das mulheres à sociedade, as formas de vida rurais, e dos povos 

desfavorecidos [...]. Consciente e inconscientemente se produz um primeiro 

velamento que afeta os conflitos sociais que nos rodeiam cotidianamente.  

 

 

Ao contrário, Forquin propõe uma cultura escolar que ultrapasse essas barreiras 

seletivas presentes na sala de aula. Para tanto, o autor afirma que é importante 

 

Sublinhar, de um lado, a especificidade relativa da cultura escolar como 

cultura didatizada, objeto e apoio das aprendizagens sistemáticas com 

finalidade formadora; de outro lado, a inscrição desta cultura num horizonte 

de racionalidade e de universalidade que transcende os interesses 

momentâneos, as tradições específicas e as postulações arbitrárias de grupos 

sociais (ou nacionais) particulares (FORQUIN, 1993, p. 122). 
 

No entanto, a cultura escolar presente nas escolas ainda carrega adornos excludentes 

que revelam o seu caráter engessado e pouco fluido. Nesse processo, Candau (2010, p. 68) 

destaca que se criou “[...] uma cultura escolar padronizada, ritualística, formal, pouco 

dinâmica, que enfatiza processos de mera transferência de conhecimentos, quando esta de fato 

acontece”. Destaca, ainda, que “É possível detectar um „congelamento‟ da cultura da escola 

que, na maioria dos casos, a torna „estranha‟ aos seus habitantes”.  

Desse modo, talvez, nem sempre, os conteúdos selecionados para veicular no currículo 

estarão em consonância com os desafios cotidianos. Argumentamos, ainda, que os conteúdos 

não correspondem às necessidades formativas dos alunos, assim como não minimizam os 

conflitos inerentes à dinâmica escolar e ao contexto em que estão inseridos. Forquin (1993), 

no que diz respeito à pertinência dos conteúdos, destaca sua preocupação com a grande 

importância que é atribuída à aquisição dos conhecimentos universais, destacando a atenção 

que deve ter a escola com as demandas sociais urgentes que envolvem os alunos. Partindo 

desse pressuposto, entendemos que a escola tem um desafio constante na sua política de 

educar, devendo ter o compromisso de desvelar e “[...] obter respostas a questões que não 

seriam jamais colocadas em outros lugares” (FORQUIN, 1993, p. 169).  

Nessa perspectiva, é desafiador para a escola tratar de temas tão diversos e amplos 

sem cair na armadilha de privilegiar determinados conteúdos em detrimento de outros. 

Certamente, segundo apontam Moreira e Candau (2007, p. 20) “[...] 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”. No entanto, destacam os autores, 

que “[...] essa mesma pluralidade pode propiciar o enriquecimento e a renovação das 
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possibilidades de atuação pedagógica” (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 48). Desse modo, 

devemos considerar que a cultura escolar implantada e perpetuada na escola sempre buscou 

privilegiar determinados conteúdos, mesmo que estes não respondessem aos anseios dos 

alunos. Culturalmente, foram estabelecidos que alguns conhecimentos são mais relevantes 

que outros, fazendo crer que a inserção de determinados conhecimentos torna a aprendizagem 

e, consequentemente, os aprendizes mais incluídos socialmente e culturalmente.   

Nesse sentido, cabe considerar que, mesmo a escola possuindo mecanismos próprios 

de seleção quando decide o que deve e pode ser ensinado, ainda assim, ela está inserida num 

contexto político e social fortemente influenciado. Segundo Forquin (1993, p. 167), “[...] a 

escola é também um mundo social, que tem suas características de vida própria, seus ritmos e 

seus ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus modos próprios de regulação e de 

transgressão, seu regime próprio de produção e de gestão de símbolos”. Nesses termos, a 

cultura escolar pode ser compreendida como a soma de determinadas normas que, 

intencionalmente, definem o conhecimento a ser ministrado, ora articulado às forças externas, 

ora criando mecanismos próprios de transgressão. 

Por isso, no processo de escolarização, ainda que de maneira sutil, a cultura escolar 

legitima as práticas discursivas formais institucionalizadas, ou seja, práticas necessárias e 

úteis ao exercício do poder. Em oposição a isso, as experiências dos sujeitos construídas e 

praticadas fora dos espaços institucionalizados são interpretadas como desnecessárias e ficam 

aprisionadas no imaginário ou apenas vividas nos grupos de que fazem parte, não encontrando 

espaço de manifestação na escola, como é o caso da cultura popular. 

A ausência da cultura popular no currículo praticado na escola reforça o 

distanciamento entre a vida escolar e as experiências do aluno, as quais ficam restritas apenas 

ao seu imaginário. Outro aspecto a ser considerado é que, para determinados grupos, cuja 

cultura, historicamente, não foi valorizada, há uma desvantagem, pois, na sala de aula, ainda 

não há uma discussão efetiva sobre a cultura popular, muito menos a socialização das 

experiências trazidas por muitos dos alunos. Assim, a escola tende a minimizar certos 

conhecimentos culturais, tidos como não relevantes para o currículo, sendo muitas vezes 

rigorosa e excludente, estabelecendo certo distanciamento com o mundo cultural dos alunos.  

Para Candau (2006), os diferentes estudos que acontecem nessas nações demonstram 

que a educação escolar teve participação incisiva na difusão de um ensino pautado nos moldes 

eurocêntricos, a fim de priorizar e consolidar a cultura comum, anulando as diferenças entre 

as pessoas. Desse modo, a escola, na concepção da autora, é atravessada por conflitos que 

dificultam e insistem em invisibilizar a diversidade que cruza e entrecruza seus muros. 
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Embora ainda seja difícil, é preciso, de forma orgânica, traçar um diálogo e intervir, mesmo 

com as dificuldades impostas pela cultura assumida pela escola, na qual os sujeitos ficam a 

todo momento a mercê do desrespeito e vítimas de um sistema que foca a monocultura. 

Pensar diferente, agir de acordo com esse contexto cultural diverso, em que o sujeito se sinta 

pertencente, é o grande desafio da escola. Moreira e Candau (2007, p. 21) enfatizam que o 

currículo possui o grande 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 

ajudá-las a adquirir os conhecimentos e as habilidades necessárias para que isso aconteça”. 

Em diálogo com Freire (2011 p. 118), a educação deveria ser pensada como: 

 

[...] uma prática de liberdade em que fosse possível transformar o indivíduo 
num sujeito crítico de seu tempo, de sua história. Ou seja, uma educação que 
possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua problemática. Que o 
advertisse dos perigos de seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a 
força e a coragem de lutar, em vez de ser levado e arrastado à perdição de 
seu próprio eu, submetido às prescrições alheias. Educação que o colocasse 
em diálogo constante com o outro.  

 

Realmente, muitos esperam da escola um posicionamento diferente dos executados até 

hoje, principalmente os grupos desprovidos de representação social e que não estão retratados 

no currículo e nas ações efetivas por ela desenvolvidas. Resumidamente, pode-se dizer que a 

educação esteve do lado da classe dominante, o que, autoritariamente, exemplifica os valores 

dos alunos que aprendem e que, culturalmente, apresentam melhores resultados. Por isso, a 

educação deixou lacunas quanto à sua efetividade no processo de inclusão, sobretudo para a 

classe de menor acesso, que, por motivos diversos, foi excluída. Desse modo, é necessário 

trazer para o interior das escolas o debate sobre as diversas culturas, que, durante anos, foram 

isentadas desse diálogo nas escolas. Sacristán (2002, p. 15) esclarece que “[...] não convém 

anunciar esses problemas como sendo novos, nem lançá-los como moda, perdendo a memória 

e provocando descontinuidades nas lutas para mudar as escolas”. Então, como sabemos, nada 

disso que estamos falando constitui-se ineditismo, como afirma o próprio Sacristán (2002), 

mas não podemos ignorá-lo nem consentir sua perpetuação no espaço escolar. 

Candau (2005, p. 23) destaca que as relações culturais não são “[...] relações idílicas, 

não são relações românticas, estão construídas na história, e, portanto, estão atravessadas por 

questões de poder e marcadas pelo preconceito e discriminação de determinados grupos 

socioculturais”. Então, essas relações, ao longo da história, foram atravessadas pela 

supremacia de quem detinha o poder de decidir e julgar o que entraria ou não no currículo. 

Assim, cabe considerar que a cultura escolar comodamente absorve e executa a 
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homogeneização, simplifica todo o seu contexto cultural diversificado na mera uniformização. 

Desse modo, ainda é grande a pressão para manter essa homogeneização. Mesmo numa 

sociedade em que a diversidade é latente, a educação ainda insiste no ofuscamento, ignorando 

os grupos culturais pontuados como os “diferentes”, instituindo, conforme denuncia Bourdieu 

(2009), mecanismos de reprodução. Essas referências deixam claro que a escola influencia na 

produção de uma cultura de silenciamentos e de exclusão social. Convém aqui fazermos uma 

observação e refletirmos sobre o termo diferença. Em uma pesquisa desenvolvida por Candau 

(2016) sobre práticas interculturais, a autora percebeu que os professores associavam a 

“diferença” como algo negativo, problema a ser resolvido, e não se aproximavam da temática 

como uma potencialidade pedagógica. Nesse sentido, a despeito dessa questão, a autora 

reitera: 

 

                   Tem sido recorrente a dificuldade dos professores e professoras em 
realizarem essa reflexão [...]. Não foi fácil as professoras reconhecerem seu 
processo de construção identitária do ponto de vista cultural. A tendência é 
enfatizar características da personalidade. No entanto, consideramos ser esse 
o ponto de partida fundamental, pois, à medida que tivermos maior 
capacidade de reconhecer nossas próprias identificações culturais, estaremos 
também mais abertos e sensíveis aos processos de construção identitária dos 
demais alunos e alunas, nossos colegas e amigos (CANDAU, 2016, p. 812). 

 

Nesses termos, precisamos defender tal dificuldade dos professores; nesse sentido, 

essa fragilidade ocorre por eles fazerem parte de um projeto de educação calcada nos moldes 

eurocêntricos, modelos estes que nem sempre valorizam as manifestações culturais como 

objeto de confluência para a prática pedagógica e para o currículo. Por esse motivo, mas 

também por vários outros, a escola já demonstrou que suas ações não são atos impensados ou 

que estejam pautados em uma neutralidade, pelo contrário, todas as operações engendradas na 

instituição são intencionais, residem em um modelo que prioriza e hierarquiza os saberes. 

Mas, enquanto isso, Silva (2012) ajuda-nos a compreender que as temáticas, como identidade 

e gênero, assumem hoje postos de discussões que, até então, eram desenhados por concepções 

hegemônicas. Nesse sentido, o autor reconhece a grande importância de a escola inserir em 

seus projetos curriculares a releitura de tais temáticas e, com isso, acender novas perspectivas 

escolares, favorecendo o processo inclusivo das minorias. Portanto, Silva (2012, p. 74) insiste 

em que se deve discutir “[...] uma pedagogia e um currículo que estivessem centrados não na 

diversidade, mas na diferença, concebida como processo [...]” e que a preocupação dessa 

discussão não circunscrevesse em enaltecer a diferença, mas que criasse mecanismos 

potenciais de reflexão a partir delas.  
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Por outro lado, Bourdieu (2009) auxilia-nos a entender porque ocorrem esses 

impasses, que, de certo modo, tornam o processo vagaroso, fragmentado, quando se fala em 

discutir outras temáticas ocupadas pela categoria social. Nas observações do autor, a escola, 

“[...] é concebida como uma instituição a serviço da reprodução e da legitimação da 

dominação exercida pelas classes dominantes” (BOURDIEU, 2009, p. 71). E partindo desse 

ponto denunciado pelo autor, a escola busca, nesse caso, tentar homogeneizar as diferenças 

culturais e sociais, a partir do momento em que vislumbra no currículo traços fortes, ainda que 

mascarados, da cultura da classe dominante. Com esses modelos operantes, fica claro por que, 

para alguns, a educação faz mais sentido, o processo de aquisição de conhecimento é 

facilitado, pois a cultura transmitida é a cultura de que, efetivamente, esses grupos fazem 

parte. E, no decorrer dessas experiências, diante do insucesso dos alunos, aos quais, por vezes, 

é negado o convívio com os experimentos culturais, “[...] a cultura escolar tenderia atribuir 

suas dificuldades escolares a uma inferioridade que lhes seria inerente” (BOURDIEU, 2009, 

p. 28). Portanto, Bourdieu (2009) sublinha que as camadas desprovidas e dominadas têm 

perdas substanciais, seja pela dificuldade de se apropriarem dos conhecimentos legitimados 

pela escola, seja pela desvalorização dos seus saberes, que ocasiona por meio de sua dinâmica 

pedagógica e educativa a violência simbólica e também invisível. Em linhas gerais, 

acreditamos que ainda é possível mudar tal situação, no entanto é necessário que a cultura 

escolar não ignore as desigualdades culturais e sociais entre os alunos. É necessário, ainda, 

que a escola confronte e enfrente a desigualdade, contrapondo-se às injustiças e resguardando 

a todos o direito de igualdade e de oportunidades. 

 

2.2 Cultura popular: o espaço escolar como campo de debate  

 

 A cultura popular, frente a imposições culturais dominantes, está inserida num cenário 

de conflitos, seja por conta de aproximações das definições quanto ao seu conceito, seja por 

conta das interpretações que circulam em torno desse termo. Segundo Arantes (1995, p. 16), 

para grande parte dos autores, o termo cultura popular está associada a “[...] folclore, ou seja, 

como um conjunto de objetos, práticas e concepções (sobretudo religiosa e estática) 

consideradas tradicionais”. Ainda de acordo com as corroborações de Arantes (1995, p. 16), 

apesar de aparecerem com um conceito mais sofisticado, esses autores entendem a cultura 

popular como manifestações “[...] culturais tradicionais como resíduos da cultura culta de 

outras épocas (às vezes, de outros lugares), filtrada ao longo do tempo pelas sucessivas 

camadas da estratificação social”. De acordo com Arantes, ao pensar a cultura popular como 



62 
 

tradição, as pessoas tendem a apenas associá-la a algo que foi importante no passado. Cabe 

considerar, no entanto, que compreendê-la apenas sob a perspectiva folclórica pode reduzi-la 

a um estrado residual e fossilizado. 

Diante disso e segundo Arantes, a partir dessa concepção, a cultura popular é resumida 

tão somente aos estrados da tradição, e, como consequência disto, afirma o autor: 

  

                          [...] a cultura popular surge como uma outra cultura que, por contraste ao 

saber culto e dominante, apresenta-se como „totalidade‟ embora sendo, na 

verdade, construída através da justaposição de elementos residuais e 

fragmentários considerados resistentes a um processo „natural‟ de 

deteriorização. Justificam-se, portanto, aos olhos desses teóricos, as tarefas 

de seleção, organização e reconstrução da „cultura popular‟ que os ocupantes 

dos lugares de poder da sociedade atribuem a si próprios (ARANTES, 1995, 

p. 18). 

 

Diante das ponderações de Arantes, a cultura popular, na sua totalidade, ocupa 

atualmente nas configurações sociais lugar de segunda instância. A fim de ilustrar como a 

classe dominante trata a cultura popular, Arantes assevera:  

 

[...] como um exorcismo, esses fragmentos que teimam em emergir aqui e 

ali, em momentos cruciais de nossas vidas, são deslocados para o passado e 

para outros lugares. O que é identificado e escolhido como elemento 

constitutivo das tradições nacionais é recriado segundo os moldes ditados 

pelas elites cultas e, com nova roupagem, devolvido, digerido a todos os 

cidadãos (ARANTES,1995, p. 18). 

 

Assim, Chauí (2014) assinala que a palavra cultura no século XVIII vai se articular 

positiva e negativamente com outro termo: civilização. Nesse sentido, embora, em seu sentido 

amplo, a cultura seja a produção coletiva, no seu sentido restrito, está associada à divisão do 

trabalho e da propriedade. Nessa dimensão restrita, ela é um privilégio de classe letrada. 

Portanto, o culto e o popular não assumem o mesmo estágio de qualidade na esfera social. 

Diante dessa divisão social e cultural, a cultura popular e a cultura dominante 

aparecem ideologicamente, do ponto de vista qualitativo, com grandes diferenças. Apontando 

nessa mesma direção, Arantes (1995, p. 9) comenta que: 

 

                               [...] nas sociedades estratificadas em classe, essas esferas da cultura são, na 

verdade, atividades especializadas que têm por objetivo a produção de um 

conhecimento e de um gosto que, partindo das universidades e das 

academias, são difundidos entre as diversas camadas sociais como os mais 

belos, os mais corretos, os mais adequados, os mais plausíveis, etc. Nesse 

sentido ser culto [...] é ter razão, ter bom gosto ou, numa palavra, como diz 

nosso dicionário, „saber, ter conhecimento, estar informado. 
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Nesses termos, há uma tentativa de hegemonia por trás de todos esses mecanismos de 

produção e divulgação de ideias, cujas estratégias da classe dominante são modificadas de 

acordo com as aspirações, demandas, pontos de revolta e transgressão da classe dominada. 

Mesmo que sob uma linha invisível, como acredita Chauí (2014), a hegemonia opera 

incansavelmente. 

Portanto, em um campo cujas discussões são tensas e conflituosas, Hall (2011) afirma 

que a cultura popular recai sobre duas margens ideológicas, quais sejam, a resistência e a 

contenção. Tanto para Hall como para Chauí, a cultura popular deve ser analisada 

considerando como ela se manifesta no interior da sociedade. Nesse aspecto, Hall (2011, p. 

236) alerta que “escrever sobre cultura popular apenas do interior desta, sem compreender 

como ela é constantemente mantida em relação às instituições de produção cultural 

dominante, não é viver no século XX”. Sendo assim, a cultura popular e a cultura dominante 

possuem suas especificidades. Conforme Hall (2011, p. 239): 

 

                                  Há pontos de resistência e também momentos de superação. Esta é a 

dialética da luta cultural. Na atualidade, essa luta é contínua e ocorre nas 

linhas complexas da resistência e da aceitação, da recusa e da capitulação, 

que transformam o campo da cultura em uma espécie de campo de batalha 

permanente, onde não se obtêm vitórias definitivas, mas onde há sempre 

posições estratégicas a serem conquistadas ou perdidas.  

 

Chauí (2014) defende que a cultura popular está em contradição com a classe 

dominante, e, nesse sentido, os estudos sobre a cultura devem estar atentos a esse ponto. 

Portanto, ela defende a cultura popular “[...] como expressão dos dominados, buscando as 

formas pelas quais a cultura dominante é aceita, interiorizada, reproduzida e transformada” 

(CHAUÍ, 2014, p. 27). Desse modo, acreditamos que abordar a cultura popular a partir dessa 

ótica é dar visibilidade as narrativas não publicizadas. Portanto, Arantes (1995, p. 35), 

também pensando numa análise mais profunda sobre a cultura popular, defende:  

 

                         Em lugar de tomar esses símbolos abstratamente, como se eles estivessem 

vagando no vazio, convém, para os nossos propósitos, interpretá-los como 

produtos de homens reais, que articulam em situações particulares, pontos de 

vista a respeito de problemas colocados pela estrutura de sua sociedade. 

 

Nesse sentido, corroborando a compreensão de Arantes (1995), analisar as estruturas 

sociais é buscar entender os seus conflitos e as possibilidades de superação das assimetrias 

culturais. Talvez o caminho promissor para investigar a cultura popular seja refletir sobre 
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essas análises não a partir da sua totalidade, como bem defende Chauí (2014), mas observar 

caraterísticas que a diferenciam da cultura dominante. 

É sabido que a relação de poder da classe dominante sobre a classe popular não é 

recente, é observada em todos os níveis de construção social. Essa relação permite uma 

análise em níveis, seja nos planos de governo, cujo propósito não vai além dos interesses de 

manter a hierarquia de poder e saber, seja para captura dos construtos sociais ou para 

manipular. Diante disso, segundo Chauí (2014), a classe dominante tende a determinar e a 

reformar as estruturas consoantes da população. 

No entanto, a cultura popular, como aponta a autora, é uma palavra cujo conceito é 

polivalente, e muitas são as interpretações sobre essa dimensão da cultura, sobretudo no que 

se refere ao seu caráter inovador, criativo e reflexivo. Algumas vezes, na cultura escolar, a 

cultura popular é apresentada como de menor valor, embora presente no cotidiano da 

população, ou seja, a sua essência e o seu potencial são secundarizados. Nesse sentido, 

Bourdieu (2009) destaca que a cultura escolar reproduz o sistema da classe dominante. 

Candau (2010) afirma que esse problema estende-se por todo o sistema público de ensino. 

Segundo a autora: 

 

                           Além de estar longe de garantir a democratização efetiva do direito à 

educação e ao conhecimento sistematizado, terminou por criar uma cultura 

escolar padronizada, ritualística, formal, pouco dinâmica, que enfatiza 

processos de mera transferência de conhecimentos, quando este fato 

acontece, e está referida à cultura de determinados atores sociais, brancos, de 

classe média, de extrato burguês e configurados pela cultura ocidental, como 

universal (CANDAU, 2010, p. 53). 

 

Alguns autores destacam também o potencial que se encontra nos interstícios da 

cultura popular. Sendo assim, aproximamo-nos da perspectiva de Silva (1994) ao defender 

que a cultura popular é um elemento potente, esclarecendo que:  

  

                                       É possível que a cultura popular contenha aspectos de uma imaginação 

coletiva capaz de fazer com que as pessoas transcendam o conhecimento, a 

tradição. Nesse sentido, a cultura popular poderá revelar aspectos de um 

contra discurso útil à organização de lutas contra relações de dominação 

(SILVA, 1994, p. 109).   
 

Refletindo sobre os aspectos defendidos por Chauí (2014), podemos compreender o 

porquê de a cultura popular para a classe dominante ser interpretada como produto de menor 

valor social e cultural. Assim, revisando as notas da autora sobre a cultura popular, ela destaca 

que:   
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Quando se fala na cultura popular, não enquanto manifestação dos 

explorados, mas enquanto cultura dominada tende-se a mostrá-la como 

invadida, aniquilada pela cultura de massa e pela indústria cultural, 

envolvida pelos valores dos dominantes, pauperizada intelectualmente pelas 

restrições impostas pela elite, manipulada pela folclorização nacionalista, 

demagógica, explorada, em suma, como impotente em face da dominação e 

arrastada pela potência destrutiva da alienação (CHAUÍ, 2014, p. 177). 

 

Nesse sentido, parece conveniente atentar-se para a reflexão sobre a cultura popular, 

contudo isso implica, apesar da forte tendência da classe dominante, reduzi-la a uma 

amalgama manipulável, considerar que ela se apresenta grandemente como um elemento 

indispensável para compreensão do processo histórico.  

Desse modo, é preciso considerar os aspectos educacionais nesse debate, pois a cultura 

popular pode ser uma ferramenta potente nos mecanismos de resistência para transformação 

social.  Para Chauí (2014, p. 24), “[...] é preciso ampliar nosso conceito de cultura” e acabar 

com essa divisão cultural que apenas aumenta as diferenças sociais em qualquer civilização. 

Portanto, como já denuncia Chauí (2014), é preciso reconfigurar esse cenário, mesmo que a 

literatura escrita de cunho dominante insista em mostrar a cultura popular como algo 

estereotipado. 

Nessa perspectiva, Chauí (1986, p. 24) apresenta duas correntes de pensamento em 

relação à cultura popular: “a dos românticos, que a consideram pura, primitiva, espontânea e 

guardiã das tradições; e a dos ilustrados, que acreditam ser o papel das vanguardas políticas 

levar a „razão‟ ao povo, este irracional e supersticioso”. Chauí destaca que, nessas correntes, 

há uma relação ambígua, porque ela age no interior da cultura dominante, nesse 

direcionamento, aceitando ou não. Todavia, é preciso, à luz dessas reflexões, atentarmo-nos 

para enxergamos que as práticas sociais desenvolvem-se sob os “olhares” dominantes. Diante 

dessas condições, podemos dizer que a luta assumida pela classe dominada emerge no cenário 

social como um contradiscurso.   

Essas ponderações permitem-nos refletir criticamente sobre o discurso encontrado na 

escola, um discurso em que o saber popular é desvalorizado em função do saber científico. 

Nesse sentido, essa concepção é própria da classe dominante, que concebe o seu saber como o 

real e também o ideal, sendo os demais de menor valor. Essas divergências de cunho 

extremamente opressor caracterizam na sociedade uma divisão social, em que se fortalece a 

separação entre “eles” e “nós”. Para Chauí, isso se constitui uma: 
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[…] forma nova e sutil de reafirmar que a barbárie se encontra no povo na 

dimensão da „incultura‟ e da „ignorância‟, imagem preciosa para o 

dominante sob dois aspectos: de um lado, a suposta universalidade do saber 

dá-lhe neutralidade e disfarça seu caráter opressor; de outro lado, a 

„ignorância‟ do povo serve para justificar a necessidade de dirigi-lo do alto e, 

sobretudo, para identificar a possível consciência da dominação com o 

irracional, visto que lutar contra ela seria lutar contra a verdade (o racional) 

fornecida pelo conhecimento (CHAUÍ, 1990, p. 51). 

 

Nesse sentido, em muitas das situações, o saber popular é tratado na escola de forma 

caricata, em que a vida popular sempre é apresentada como dependente e carente do 

conhecimento da classe dominante. Também são comuns nos livros didáticos situações nas 

quais os povos ribeirinhos, indígenas, os quilombolas etc. aparecem sempre em condições 

precárias, ou seja, pouco é dedicado aos feitos praticados por esses povos nas literaturas 

assumidas pela escola. No entanto, quando se referem aos conhecimentos tidos como 

universais, atribuem sempre à classe dominante o saber e o poder. 

Diversos estudos comprovam que o Brasil é um país rico por sua diversidade cultural e 

por sua heterogeneidade, pois cada região tem suas particularidades e potencialidades e 

oferece um legado rico de experiências e vivências da população. No entanto, Chauí (2014) 

pontua que essas diversidades são negadas quando se lança um projeto de governo nacional 

popular, o qual desconsidera os processos históricos, as conjunturas sociais estabelecidas e as 

contradições, no intuito de celebrar o mito de uma sociedade em que a cultura do povo 

brasileiro é unificada. Nesse aspecto, há uma ideologia que produz no imaginário das pessoas 

essa unidade cultural.  

Podemos pensar a partir dessas considerações que a história dos dominados reserva-

nos apenas as histórias contadas sob o ponto de vista de quem sempre deteve o poder de 

manipular as narrativas. Nesse sentido, não é ao acaso que a história da cultura popular é 

sempre distorcida, contada sem o entusiasmo; aos olhos de que conta são apenas as criações 

dos povos subalternos, ocultando os processos constitutivos que demandaram nessas 

fronteiras, e quem ouve reproduz com facilidade o que lhe camuflaram sobre a real história de 

luta e resistência dos produtores da cultura popular. Vimos que a cultura popular é perseguida 

não só pela classe dominante, mas também pelo Estado, que, de certo modo, operou a fim de 

manipulá-la e reduzi-la a tão somente um objeto, coisa. Embora se procure na cultura 

imediatamente o produto e não os produtores, a cultura é um produto da realização humana, 

portanto os seus criadores jamais poderão ser excluídos desse processo. Mas é a partir das 

referências de Freire (1989) que reforçamos nossa compreensão quanto ao não dissociar a 
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cultura e o homem. São processos que exigem as manifestações da consciência e do corpo. 

Por isso, ele nos convida a refletir sobre esse processo ao afirmar: 

 

                                       Veja que a mão humana é tremendamente cultural. Ela é fazedora, ela é 

sensibilidade, ela é visibilidade; a mão faz proposta, a mão idealiza, a mão 

pensa e ajeita. E eu faço ênfase nesses movimentos pelos quais o corpo 

humano vira corpo consciente. O corpo se transforma em corpo perceptor. E 

ele descreve, ele anota que, em sua transformação, a vida social está 

mudando também. O corpo age e, durante suas atitudes, ele desaninha de si e 

de suas relações o conhecimento sobre a vida (FREIRE, 1989, p. 34). 
 

  

Portanto, a cultura não é só, finalmente, o produto; nessas manifestações, estão 

impressos saberes que não remetem somente à ação do brincar, do cortejar, mas a variadas 

ações que transmitem na arte de suas labutas, costumes e legados. Então, consciente ou 

inconscientemente, grande parte da população utiliza-se de tais saberes no seu cotidiano. 

No contexto brasileiro, encontramos marcas profundas da cultura popular, em cada 

estado, há uma manifestação diferenciada, cada grupo apresenta uma especificidade. Desse 

modo, percebemos a essência de cada grupo impregnada, dando seu toque de diferença e 

particularidade. Vale destacar o nordeste brasileiro e sua rica diversidade cultural, mas 

também marcado pela expressiva desigualdade social que perpetua. No entanto, é possível 

notar formas de discriminação e dominação, mas também formas de resistência e luta, 

organizando-se por meio da celebração da sua cultura. Muitas dessas celebrações sobrevivem 

pela resistência dos grupos que acreditam no potencial de sua cultura.  

Em diálogo com as ideias de Certeau (1998, p. 86), as pessoas, surpreendentemente, 

elaboram táticas possíveis “de conviver no campo do outro”. Esse autor denomina essas 

táticas como “artes de fazer” elaboradas frente às situações improváveis, nas quais estão 

(im)postas às regras, e, num ato de resistência, os sujeitos, astuciosamente, reinventam modos 

de “atuar no campo do inimigo”.  

Conforme já destacamos, a cultura popular possui um conceito ambíguo, cujo 

enunciado, para muitos intelectuais, traz certo desconforto. Diante disto, Arantes (1995, p. 9) 

aponta duas explicações para tais comportamentos: “O primeiro motivo se dá pelo fato desta 

noção ter servido aos interesses políticos e populistas e paternalistas; e o segundo, ao fato de 

que nada claramente discernível e demarcável no concreto parece responder aos múltiplos 

significados que ela tem assumido”. Desse modo, nas investigações de Chauí (2014), esse 

sentimento nasce mediante o contexto histórico em que esse conceito foi abundantemente 

empregado e difundido.  
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Considerando as ponderações de Chauí (2014), podemos afirmar que, nos moldes do 

movimento populista, a cultura popular era o elo entre a participação e alienação em que a 

participação popular servia para manutenção do poder e da ordem social; de acordo com 

Chauí (2014, p. 175), mesmo que, para isso, fosse necessário “[...] admitir a realidade bruta de 

uma cultura dita popular ao mesmo tempo em que precisa valorizá-la positivamente (como 

solo das práticas políticas sociais) e negativamente (como portadora dos mesmos atributos 

que foram impingidos a massa) [...]”, o que Chauí chama de uma relação de ambiguidade.  

A discussão a respeito da cultura popular posta por Chauí (2014) exemplifica alguns 

dos muitos casos de resistência da população trabalhadora brasileira contra os projetos 

implantados pelo governo. Como salienta autora, a ação da resistência apresentava atitudes 

diversas desde o questionamento das imposições da efetivação de educação à negação ao 

apoio e adesão e utilização dos feitos da “modernidade” com os direcionamentos organizados 

por eles.  

Retomando a questão da ambuiguidade na cultura popular apresentada por Chauí, ela 

destaca que:  

 

[...] a ambiguidade não é falha, defeito, carência de um sentido que seria 

rigoroso se fosse unívoco. Ambiguidade é a forma de existência dos objetos 

da percepção e da cultura, percepção e cultura, sendo elas também, 

ambíguas, constituídas não de elementos ou de partes separáveis, mas de 

dimensões simultâneas que, como dizia ainda Merleau-Ponty, somente serão 

alcançadas por uma racionalidade alargada, para além do intelectualismo e 

do empirismo (CHAUÍ, 1986, p. 103). 

 

Portanto, são muitas as ambiguidades na cultura popular, e essa relação de construção 

e desconstrução pode ser um mecanismo revolucionário e, ao mesmo tempo, apresenta-se 

desprovida de subsídios de transcendência.  

Atentar, nesse sentido, para essas questões faz-nos olhar sob outro prisma, como bem 

coloca a autora, pois, se há essa relação ambígua, é sinal de que a população é capaz de agir e 

reagir. Portanto, diante do exposto, Chauí (2014) compreende que a cultura popular deve ser 

entendida para além da sua indesejável instrumentalização, e, nesse aspecto, a escola tem 

papel preponderante porque "A cultura é um conteúdo substancial da educação, sua fonte e 

sua justificação última. Através dela, o aluno conhecerá suas raízes, aprenderá coisas novas e 

terá uma verdadeira formação" (FORQUIN, 1993, p. 11).  

Nessa perspectiva, a cultura popular é concebida como fonte de conhecimentos que, 

em diálogo com o conhecimento erudito, pode, perfeitamente, contribuir com toda a riqueza 
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da experiência de diferentes formas de compreender e interpretar a realidade humana. Mas, 

para tanto, acrescentamos que a cultura escolar adotada até hoje nas instituições precisa ser 

reelaborada, pois as denúncias mostram que a escola, numa atuação iminente, precisa 

reestruturar o currículo numa perspectiva inclusiva, ou, como nos ensina Freire (1989), 

dialógica, pois, até o momento, só enxergamos uma conduta carregada de preconceitos e 

julgamentos. Mediar essa relação conflitante entre o erudito e o popular é o grande desafio da 

escola. Segundo Moreira e Candau (2003, p. 161): 

 

A escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e diferença. 

Tende a neutralizá-la e silenciá-la. Sente-se mais confortável com a 

homogeneização e padronização. No entanto, abrir espaço para a 

diversidade, a diferença e para o cruzamento de culturas constitui o grande 

desafio que está chamada a enfrentar. 

 

Para esses autores, a escola permanece inerte diante dos movimentos que ocorrem na 

sociedade, pois, em sua comodidade, reproduz a cultura dominante, hierarquizando o saber 

erudito em detrimento do popular. Afinal, a cultura popular sempre esteve ausente dos 

currículos escolares ou foi tratada de forma marginalizada, reafirmando a superioridade do 

conhecimento erudito associado à determinada classe social. Em decorrência disso, os 

conhecimentos, valores e práticas dos alunos das classes populares são, em geral, ignorados 

pela educação escolar. No entanto, Freire (1993), em constante discordância com essa prática 

de educação adotada pela escola, questiona sua atuação e responsabilidade. 

 
A escola democrática não apenas deve estar permanentemente aberta à 

realidade contextual de seus alunos, para melhor compreendê-los, para 

melhor exercer a sua prática docente, mas também disposta a aprender em 

suas relações com o contexto concreto (FREIRE, 1993, p. 100). 

 

A literatura da história da educação brasileira evidencia que a exclusão de 

determinados conhecimentos em detrimento de outros não ocorreu somente em momentos 

pontuais. Assim, trazemos as considerações de Chauí (2014) sobre a cultura popular, para que 

a encontremos dentro do processo histórico, e acaba reverberando na escola como o saber do 

povo é secundarizado pela classe dominante. Nesse sentido, é interessante lembrarmos o 

posicionamento assumido por Chauí (2014) ao se referir aos estudos da cultura popular. 

Segundo a autora e de acordo com sua perspectiva, é preciso assumir o estudo sobre a cultura 

popular não sob os pilares de uma visão romântica, muito menos refazendo no sentido de 

tradição, mas a partir de um olhar crítico no sentido contrário, cavando esse solo cuja história 

sobre a cultura popular foi narrada por meio da perspectiva da classe dominante. 
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2.3 Currículo: para além da prescrição  

 

O currículo não é um instrumento neutro como, muitas vezes, apresentam-nos. Esse 

artefato diz muito sobre o contexto histórico social no qual ele se insere. De acordo com 

Sacristán (2000), um currículo educacional não existe fora do contexto histórico-social ao 

qual ele se destina. Dessa forma, Apple afirma:  

 

O conhecimento que chegava às escolas no passado e que chega até hoje não 

é aleatório. É selecionado e organizado ao redor de um conjunto de 

princípios, valores que vêm de algum lugar, que representam determinadas 

visões de normalidade e desvio, de bem e de mal, e da “forma como as boas 

pessoas devam agir” (APPLE 2006, p. 103).  

 

Assim como aponta que a organização da seleção curricular da escola atende e 

representa determinados grupos. Tendo posto seus mecanismos, o currículo torna-se o grande 

controlador social. A escola, segundo Apple (2006), de certo modo, contribui com as 

desigualdades sociais, quando assume executar um currículo, o qual opera por uma ótica 

daltônica (CANDAU, 2007).  

Portanto, os mecanismos administrativos de um dado contexto intervêm na modelação 

do currículo e revelam tanto a hegemonia do Estado quanto as implicações de determinadas 

concepções de educação. Ainda baseando-se nos argumentos de Apple (2006, p. 33), é por 

meio do controle social que “[...] as políticas educacionais e culturais determinam como as 

comunidades deveriam operar, e de quem deveria ter poder”. Desse modo, o currículo, longe 

de argumentos neutros, confere legitimidade cultural ao conhecimento de determinados 

grupos. Por isso, Apple esclarece: 

 

[...] por meio de suas atividades curriculares, pedagógicas e avaliativas no 

dia-a-dia da sala de aula, as escolas desempenham um papel significativo na 

preservação, senão na geração, dessas desigualdades. Juntamente com outros 

mecanismos de preservação e distribuição cultural, as escolas contribuem 

para o que se tem chamado de reprodução cultural das relações de classe 

nas sociedades industriais avançadas (APPLE, 2006, p. 104, grifos do autor). 

  

Diante disso, é necessário discutirmos sobre o posicionamento da escola nos dias 

atuais, sendo que, há muitos anos, essa instituição é vista como o local onde se constroem 

relações inclusivas, assim como é entendida enquanto um dos vetores nos quais funciona 

como “[...] os grandes motores da democracia” (APPLE, 2006, p. 104). Como registra o autor, 



71 
 

há por traz disso um elemento de verdade, e os sujeitos que compõem a comunidade 

educativa devem questionar o que, de fato, a escola vem produzindo e a quem ela realmente 

serve. Por isso, Sacristán (2000) insiste que o currículo é um lugar de conflitos, e os 

professores, enquanto grandes agentes produtores de conhecimento, precisam dialogar sobre 

qual modelo de educação pretendem construir. Nessa perspectiva, o próprio Sacristán acena 

para as possibilidades da escola, da sua responsabilidade social em minimizar as 

desigualdades sociais. Esse currículo, que, por meio de uma cultura adotada pelas escolas, a 

cultura escolar, por muitos anos, atendeu prioritariamente uma minoria, hoje, de acordo com 

Apple (2006), urge ser reinventado a fim de reparar os discursos hegemônicos disseminados 

pela escola. Portanto, como diz Sacristán, a prática pedagógica é um dos fatores que merecem 

atenção para que, de fato, haja uma reversão desse discurso. Insistimos em dizer que a prática 

pedagógica não se constitui o único elemento para essa mudança, mas, segundo declarações 

de Sacristán (2000, p. 165): 

 

Se o currículo é uma prática desenvolvida através de múltiplos processos e 

na qual se entrecruzam diversos subsistemas ou práticas diferentes, é óbvio 

que, na atividade pedagógica relacionada com o currículo, o professor é um 

elemento de primeira ordem na concretização desse processo.  

 

Na concepção de Sacristán (2000), o currículo é prática, e esta é modelada, 

especialmente, pelos seus agentes mais próximos, que são os professores, desse modo, grande 

parte das ações e decisões são realizadas por eles. Como expressa o autor, o currículo é uma 

representação do professor. Então, como reitera Candau (2002), a escola, diante da sua 

responsabilidade social, deve fomentar uma educação mais inclusiva, considerando o universo 

cultural que se dirige a ela. Dessa forma, é mister a construção de uma proposta curricular na 

qual a educação seja realmente esse campo de discussões democráticas.  

            Para tal implementação, sobre as quais já argumentam os autores, o ponto crucial é a 

configuração do currículo, este artefato que revela inicialmente mediante a prática pedagógica 

que tipo de ensino deseja-se executar. Diante de tantos questionamentos sobre o currículo, é 

preciso compreender algumas das suas muitas definições. Embora seu conceito seja 

multifacetado, há um consenso quanto a seu valor e importância no cenário educacional. Nas 

palavras de Moreira e Candau (2007, p. 19), 

 

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, 
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queira ou não, da construção dos currículos construídos que sistematizam 
nas escolas e nas salas de aula.   

 

Assim, Moreira e Silva (1994) trazem o conceito de currículo não como um veículo 

que transporta algo a ser transmitido e absorvido, mas como lugar que, ativamente, mediante 

tensões, produz e reproduz a cultura. Currículo refere-se, nessa perspectiva, à criação, 

recriação, contestação e transgressão.  Portanto, as mudanças no cotidiano escolar partem das 

ações pedagógicas, dos planos políticos pedagógicos escolares e devem posicionar-se frente 

ao ensino mais dialógico, na perspectiva reflexiva do currículo. Assim, Sacristán (2000) 

defende que o currículo é o espaço de construção e que a função dos professores não é 

somente executá-lo, mas que eles têm papel fundamental na produção dos seus significados. 

Certos disso, percebemos que é na ação docente que as informações são articuladas e 

possíveis mudanças serão avistadas. Desse ponto de vista, acrescentamos que a vida na escola 

dá-se a partir da inter-relação entre professor e aluno, é entre esses agentes que se potencializa 

o ato de educar. Por isso, Lopes (2006) assevera que:  

 

                            [...] o currículo se tece em cada escola com a carga de seus participantes, que 

trazem para cada ação pedagógica de sua cultura e de sua memória de outras 

escolas e de outros cotidianos nos quais vive. É nessa grande rede cotidiana, 

formada de múltiplas redes de subjetividade, que cada um de nós traçamos 

nossas histórias de aluno/aluna e de professor/professora. O grande tapete 

que é o currículo de cada escola, também sabemos todos, nos enreda com os 

outros formando tramas diferentes e mais belas ou menos belas, de acordo 

com as relações culturais que mantemos e do tipo de memória que nós temos 

de escola [...]. 

 

Assim, com o apoio da descrição de currículo que Lopes (2006) nos traz, percebemos 

que o currículo como forma de organização do conhecimento escolar surge como fator 

importante na reflexão sobre o papel social da escola. Para tal fortalecimento quanto ao papel 

da escola, visto que, diante do panorama social, ela tem responsabilidade de posicionar-se 

como espaço da fusão de diversidades sociais e culturais, cabe refletir e debater como estão 

sendo abordadas tais implicações sociais e culturais no currículo escolar. Reconhecer a 

importância da discussão curricular, das práticas pedagógicas, é para além das ações 

executadas no cotidiano escolar, é possibilitar uma abertura dialógica no campo educacional, 

de modo que o professor sinta-se parte integrante desse processo. Contudo, pensar num 

currículo que possa estreitar as relações entre escola e comunidade tem sido um dos grandes 

desafios. No entanto, conforme destaca Brandão (2002, p 35), “[...] a educação tem potencial 
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para arriscar e tornar seu ensino menos utilitário, coisificando pessoas, ela pode ser mais 

humana na sua missão de educar”.  

            Não temos dúvida de que o currículo é movimento, e este não acontece de forma 

harmônica, mas sim, em meio às lutas, tensionamentos e às rupturas. Esse artefato cultural 

organiza-se e se desorganiza, pois seus discursos não podem ser firmados explicitamente 

numa perspectiva hegemônica. Talvez, a grande dificuldade da escola em debater a 

diversidade cultural seja porque, ao longo dos anos, esse artefato foi pensado e engendrado 

sob as bases de um discurso hegemônico. Afinal, esse posicionamento de controle diz muito 

sobre sua produção vertical, em que muitos conhecimentos não eram selecionados para o 

ensino, por não terem relevância social. Essas ações nas quais muitos ficaram excluídos, 

principalmente os desprovidos de um capital cultural, eram apresentadas como naturais, nas 

quais um currículo pretensamente organizado era tido como neutro. Portanto, o currículo é 

visto como tudo aquilo que se desenvolve na escola, nas labutas diárias, em que há 

participação e envolvimento de alunos, professores, entre outros, que, direta ou indiretamente, 

são envolvidos no processo de sua (re)configuração. 

 

2.4 Prática pedagógica: elementos de resistência na reconfiguração curricular     

 

Nos últimos anos, a prática pedagógica constituiu-se tema de discussão e objeto de 

estudo de vários autores. Embora o currículo no processo de escolarização seja o tema central, 

a prática pedagógica tem se despontado com certo protagonismo, principalmente para 

consolidação do ensino. Diante da sua relevância e, sobretudo, na articulação entre o contexto 

local e global dos alunos, o professor é parte fundamental para que, de fato, tenhamos uma 

educação mais inclusiva e participativa. De acordo com as contingências sociais, hoje o 

ensino formal não é o único meio para aquisição do saber. No entanto, ainda é esse ensino que 

nos qualifica por meio de certificados a determinado grau de escolaridade. Segundo Libâneo 

(2008, p. 16), o ensino formal implica “[...] em ações com objetivos pedagógicos explícitos, 

sistematização, procedimentos didáticos”. Ainda, segundo o autor: 

 

Para quem lida com a educação, tendo em vista a formação humana dos 

indivíduos vivendo em contextos sociais determinados, é imprescindível que 

desenvolva a capacidade de descobrir as relações sociais reais implicadas em 

cada acontecimento, em cada situação real da sua vida e da sua profissão, em 

cada matéria que ensina como também nos discursos, nos meios de 

comunicação de massa, nas relações cotidianas na família e no trabalho 

(LIBÂNEO, 2008, p. 20). 
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 Ademais, Libâneo (2008) alerta que a responsabilidade social, tanto da escola quanto 

do professor, é muito grande, pois lhes cabe:  

 

[...] escolher qual concepção de vida e sociedade deve ser trazida à 

consideração dos alunos e quais conteúdos e métodos lhes propiciam o 

domínio do conhecimento e a capacidade de raciocínio necessário à 

compreensão da realidade social e à atividade prática na profissão, na 

política, nos movimentos sociais (LIBÂNEO, 2008, p. 21). 

 

Partindo dessas argumentações, entende-se que há um grande desafio para o professor 

na esfera educacional, pois ele assume protagonizar na escola o debate dos processos que 

envolveram dominadores e dominados. Mas, para tanto, conforme aponta Libâneo (2008), o 

professor, como parte integrante desse processo, precisa, para elaboração e execução do seu 

ofício, consagrar o ensino e mediar a dimensão teórico-científica e a prática educativa. Como 

bem lembra o autor, isso requer desse profissional uma direção, e, para isso, é preciso ter uma 

compreensão sobre sua prática, bem como dos fenômenos sociais, políticos e econômicos que 

a circundam. Para além disso, é necessário transformar todos os conhecimentos que domina, 

de modo que os alunos possam apreender as informações de forma crítica e reflexiva. Nessa 

perspectiva, é preciso refletir sobre a postura que assume o professor para que o ambiente 

escolar e o currículo apresentem-se como espaços de discussão crítica e onde os 

conhecimentos sociais estejam presentes.   

É por isso que a prática pedagógica é alvo de muitas especulações, críticas e a ela é 

direcionada quase que toda a responsabilidade do sucesso ou fracasso do aluno, e, em muitos 

casos, o fracasso é visto como exclusivamente uma fragilidade na prática pedagógica. Dados 

os limites e possibilidades da prática pedagógica, Sacristán (2000, p. 168) questiona: “Quem, 

a não ser o professor, pode moldar o currículo em função das necessidades de determinados 

alunos, ressaltando os seus significados, de acordo com suas necessidades pessoais e sociais 

dentro de um contexto cultural”? Ademais, conforme nos explica Sacristán (2000, p. 16): 

 

                                        Currículo é  [...] uma prática, expressão, da função socializadora e cultural 

que determinada instituição tem, que reagrupa em torno dele uma série de 

subsistemas e práticas diversas, entre as quais se encontra a prática 

pedagógica desenvolvida em instituições escolares que comumente 

chamamos de ensino.  

 

Olhando por esse viés, encontramos várias explicações para o porquê de a prática 

pedagógica ser alvo de críticas, sejam elas positivas ou não, pois, diante das várias decisões 
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assumidas pela escola, é na prática que se modela e se contextualiza todo o processo. Desse 

modo, a prática pedagógica tem uma dimensão muito importante na ação e intervenção, mais 

do que ensinar e como ensinar em sala de aula. Por isso, Sacristán (2000, p. 201) destaca que 

“O currículo na ação é última expressão de seu valor, pois, enfim, é na prática que todo 

projeto, toda ideia, toda intenção, se faz realidade de uma forma ou de outra; se manifesta, 

adquire significação e valor, independentemente de declarações e propósitos de partida”. 

Diante disso, a mediação do professor é um dos fatores cruciais; conforme afirmações de 

Sacristán (2000), é nas táticas desenvolvidas pelo professor que o currículo ganha sentido. 

Nesse aspecto, é por meio das estratégias cunhadas por ele que as mudanças podem ocorrer.  

Partindo das observações de Sacristán (2000), lembramo-nos do compromisso social 

do profissional com a sociedade, que tanto Paulo Freire defende. Para Freire (2010), o 

compromisso não se dá para uns e outros não, mas pelo profissional que assume e se 

compromete com determinada situação. Para tanto, o autor evidencia:  

 

                            Somente um ser que é capaz de sair de seu contexto, de “distanciar-se” dele 

para ficar com ele; capaz de admirá-lo para, objetivando-o, transformá-lo e, 

transformando-o, saber-se transformando pela sua própria criação; um ser 

que é e está sendo no tempo que é o seu, um ser histórico, somente este é 

capaz, por tudo isto, de comprometer-se (FREIRE, 2010, p. 17). 

  

 E, como pontua o próprio autor, é nas situações concretas com pessoas concretas que 

se manifesta essa capacidade. Por isso, é na sala de aula, por meio de situações diversas de 

conflitos, que o professor posiciona-se, compromete-se não só com os outros, mas com uma 

prática pedagógica que seja capaz de atuar, operar e transformar a realidade assumida. Logo, 

conforme destaca o autor, essas situações são executadas a partir da ação-reflexão-ação, 

destacando que essa experiência é concebida a partir do ato consciente, no qual deixamos de 

ser apáticos e neutros para assumirmos o compromisso social da educação. Portanto, “[...] só 

existe no engajamento com a realidade, de cujas „águas‟ os homens verdadeiramente 

comprometidos ficam molhados, ensopados” (FREIRE, 2010, p. 19). Enquanto agente 

protagonista, o professor comanda por meio da educação um projeto de mudança social. 

Nesse sentido, a prática pedagógica apresenta-se como um instrumento que canaliza todas as 

manifestações explícitas e implícitas no currículo. Nessa ação, tanto quem ensina quanto 

quem aprende têm a oportunidade de desenvolver a consciência crítica, pois a prática 

pedagógica é um processo formativo. Por outro lado, como já destacava Freire (2010), a 

prática da educação bancária, longe das práticas libertadoras, conduz os alunos a uma 

memorização e, de certo modo, a uma educação opressora. Partindo desse pressuposto, o 
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autor problematiza justamente a atuação do professor frente à educação verticalizada, 

mobilizando toda uma estrutura para manter o status quo. 

            Sendo assim e por entender que a educação é um ato político, é na prática pedagógica 

que o ensino acontece, conforme destaca Freire (1996, p. 31): 

  

O professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos que uma das 

bonitezas de nossa maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres 

históricos, é a capacidade de, intervindo no mundo, conhecer o mundo [...]. 

Ensinar, aprender e pesquisar lidam com dois momentos: o em que se 

aprende o conhecimento já existente e o em que se trabalha a produção do 

conhecimento ainda não existente.  
 

           No entanto, nem sempre, para o professor, ações como essas se configuram enquanto 

um ato fácil, pois não se trata apenas de realizar esta ou aquela atividade, mas tomar uma 

decisão política. É, portanto, apropriar-se de táticas metodológicas a fim de superar desafios 

relacionados à sua prática. Assim, parece potente estabelecer um diálogo com o conceito de 

táticas de Michael de Certeau. Apostamos nesse diálogo porque, frente às prescrições 

curriculares em que a cultura popular é secundarizada, as práticas docentes podem, 

astuciosamente, visibilizá-las.  

         Conforme destaca Certeau (1993), é por meios das táticas que o sujeito consegue 

reinventar o cotidiano. Desse modo, talvez pudéssemos pensar essas práticas operadas pelo 

currículo oculto, como avulta Sacristán (2000). Partindo desse pressuposto, notamos que 

muitos professores comungam da ideia de que o currículo não é um elemento cujos 

conhecimentos selecionados são únicos possíveis e os únicos pensáveis (SANTOMÉ, 2002). 

Nesse sentido, os professores não agem apenas como meros contribuintes da coisificação, 

mas, no contexto em que se encontram, criam mecanismo e produzem aprendizagens sociais 

relevantes. Ainda, olhar e pensar por esse prisma é revelar o potencial que a prática 

pedagógica transporta, e, nesse sentido, professores podem deflagrar por meio de sua prática o 

poder que rege o currículo e, portanto, a partir desse momento, assumir posições e decisões 

políticas. Dessa forma, Sacristán (2000, p. 166) afirma que:  

 

                          O professor não decide sua ação no vazio, mas no contexto da realidade de 

um local de trabalho, numa instituição que tem suas normas de 

funcionamento marcadas às vezes pela administração, pela política 

curricular, pelos órgãos de governo de uma escola ou pela simples tradição 

que se aceita sem discutir.  
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            Cabe considerar que, mesmo usando suas táticas, o professor aprende facilmente a 

conviver com situações pré-determinadas. Assim, sobre a autonomia do professor, Sacristán 

(2000, p. 167) salienta que se criou a partir de um discurso idealista a imagem do professor 

autônomo, aquele responsável “para „fechar‟ situações, mesmo que estas não sejam definidas 

por ele”. No entanto, ainda que, talvez, essa autonomia seja em partes, quem sabe, por 

desobediência, o professor não consiga burlar essas imposições curriculares e consegue criar 

possibilidades de novas configurações?  

            Acreditamos que o professor, em diversas situações, resiste a tais imposições, criando 

outras itinerâncias curriculares, fundamentadas nos seus saberes profissionais. Segundo 

Sacristán (2000, p. 168), “[...] os limites da atuação nem sempre são evidentes para quem age 

dentro do quadro dado”. Contudo, muitos buscam saídas para realizar uma educação mais 

aceitável, ao passo que outros, conforme o contexto, convivem normalmente com o que lhes 

atribuem.  
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 CAPÍTULO 3 – PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Nesta parte, descrevemos os caminhos que percorreremos, apontando as opções 

teórico-metodológicas, bem como as justificativas para tais escolhas. Durante esse caminhar, 

discorreremos sobre os meandros que possibilitaram a exploração e a análise do objeto de 

estudo, tendo em vista a natureza qualitativa da pesquisa. Assim, fomos guiados neste 

percurso pelos objetivos da pesquisa, aos quais também se soma a razão fundante deste 

trabalho.  

 

3.1 A pesquisa 

 

              Conforme anunciado, esta pesquisa é de natureza qualitativa, uma vez que o objeto 

buscou compreender como a cultura popular é abordada nos documentos curriculares e nas 

narrativas dos professores ao relatarem suas práticas pedagógicas. Para Minayo (2013, p. 57), 

esse tipo de estudo aplica-se ao “[...] estudo de história, das relações, das representações, das 

crenças, das percepções e das opiniões, produções das interpretações que humanos fazem a 

respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam”. Essa 

natureza de investigação pressupõe que não há como trabalhar com variáveis como tentativa 

de provar ou comprovar algo, e, nesse caso, compreender as narrativas dos professores parte 

do pressuposto de que não queremos comprovar, pelo contrário, estamos em busca dos 

resultados subjetivos, e, nessa direção, a pesquisa qualitativa comporta todos os parâmetros 

que corroboram para essa perspectiva.  

Na concepção de Michel (2005 p. 33), “[...] a abordagem qualitativa permite-nos a 

descoberta, a identificação, a descrição aprofundada e a geração de explicações. Nessa 

perspectiva, busca o significado e a intencionalidade dos fatos, das relações e das estruturas 

sociais”. Nela, portanto, há uma aproximação e envolvimento dos participantes e pesquisador 

com o objeto de estudo, o que propicia o diálogo entre as partes. Essa aproximação não 

interfere na integridade dos fatos, apenas oportuniza um momento de segurança, no qual as 

partes interagem e propiciam um diálogo reflexivo em torno da temática. Ainda Minayo 
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(2013, p. 57) destaca que o método qualitativo, “[...] além de permitir desvelar processos 

sociais ainda pouco conhecidos dos referentes grupos particulares, propicia a construção de 

novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos e categorias durante a investigação”. 

Assim, esse método possibilitou a abertura de várias janelas, e, nesse sentido, os 

desdobramentos da pesquisa emergiram de acordo com instrumentos e procedimentos 

adotados na produção dos dados. Portanto, os resultados obtidos provêm não apenas dos fatos 

verbalizados, mas também das interpretações circunstanciais; dessa maneira, Minayo (2013) 

chama a atenção para todo o processo investigativo, das idas e vindas, para o produto final e 

sua condição de ser modificado ou transformado. 

 

3.2 Contexto da pesquisa  

 

  

 

 

                                                           Fonte: IBGE, 2010 
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O estudo foi realizado no município de Carinhanha, situado no oeste baiano à margem 

do rio São Francisco e contornado pelo rio Carinhanha. Está há 870 quilômetros da capital do 

estado e pertence ao Território de identidade - Velho Chico. Limita-se com os seguintes 

municípios: ao norte, Serra do Ramalho (110 km), ao leste, com o município de Malhada (3 

km), a oeste com Feira da Mata (60 km) e, ao sul, com a cidade mineira de Juvenília. De 

acordo com as informações do censo (IBGE, 2010), esse município comporta uma população 

de 28.830 habitantes. É um município erguido sobre muitas histórias de lutas, resistências e 

também de muitas contradições. Seu próprio nome já traz muitas histórias, mesmo com a 

literatura apontando a sua origem, a população tem seus causos sobre os feitos que 

culminaram no nome da cidade. Há quem diga que o nome provém do rio Carinhanha, outros 

dizem que é de uma índia chamada Nhanha, mas, com expectativas e, sobretudo, criatividade, 

a população não entra em desavenças quanto à origem e legitimidade do seu nome. Mas 

 

                         Carinhanha resulta da mistura de índios caiapós, negros e brancos. Nas 
palavras sábias do homem franco: “Foi o caldo que deu cheiro a fervura”. 
Desenhou e esculpiu tantas figuras: Artesãos, literatos, cantadores, 
instrumentistas, atrizes, atores, o Pontal e o Riacho da Caatinga, Caboclos 
que espantam as mandingas, Reisados que expulsam os dissabores. De 
Carinhanha a vila desmembrada (FERREIRA, 2010, p. 7). 

 

Também é possível encontrar o enredo que conta as histórias dos coronéis, da cultura 

elitizada, mas os pormenores da história de Carinhanha, encontramos nas falas de pessoas 

simples, que, infelizmente, ainda são pouco visibilizadas, a saga de homens e mulheres que 

estão por trás de muitos registros importantes da história dessa cidade.  

Seus encantos são marcados pelas águas do Velho Chico e do rio Carinhanha, que, até 

hoje, mostram-se imponentes, outrora bem navegados por muitas embarcações – canoas, 

barcos a vapor, rebocador –, pois era ponto de embarque e desembarque. Esse ponto permitiu 

que pessoas advindas de várias partes do país conduzidas pelo rio São Francisco deixassem 

suas marcas, memórias e culturas. Assim, foram também se misturando os saberes, muitos 

dos quais, com a criatividade e inspiração, convergiram a outros, acrescentando a essa terra 

um legado riquíssimo da cultura popular. As crenças, valores, hábitos foram ao longo dos 

anos sendo congregados e criando novas conformações sociais.  

As profundas águas do rio São Francisco despertam a inspiração dos ribeirinhos de 

Carinhanha, que, marcados pelas lutas de sobrevivência, encontram na cultura artifícios para 

seguir em frente. Cabe nessas referências destacar que essa cultura sobrevive hoje por esforço 
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das pessoas que compõem a classe menos favorecida, sobretudo, dos negros e das mulheres, 

que resistiram e mantêm viva a memória cultural.  

Carinhanha, município rico pelo seu potencial cultural, traz em seu nome marcas da 

sabedoria de seu povo, da criatividade e da sensibilidade, para valorizar as manifestações 

advindas das camadas minoritárias, que enxergam na manifestação de sua cultura uma forma 

de se politizarem, de se alfabetizarem e, de certo modo, elevarem o nível de consciência 

social. De acordo com Estevam (1983, p. 39), “[...] a cultura popular, essencialmente, diz 

respeito a uma forma particularíssima de consciência política, a consciência que 

imediatamente desagua na ação política. Ainda assim, não há ação política em geral, mas ação 

política do povo”. 

A condição socioeconômica de boa parte da população é baixa; esta sobrevive 

precariamente da pesca, da agricultura e do trabalho informal. No entanto, é uma população 

festiva, que encontra na cultura popular o prazer, o encantamento para lutar e seguir adiante. 

É na cultura popular que essa população carente apega-se para resistir e se distanciar do 

cenário crítico de seca, pouca colheita, assim como do desaparecimento dos grandes cardumes 

que antes percorriam os rios são Francisco e Carinhanha.  

As muitas histórias das fantasias, dos mitos, dos encantados e encantamentos vão se 

entrelaçando à realidade, e, com muita sabedoria, as ideias dão espaço para as criações da 

medicina popular, para a literatura, dentre outras produções culturais. Esse universo que, por 

tantas vezes, é involuntariamente agredido, mas que engendra enriquecedores saberes, 

histórias de vida, tanto do homem de “pouco estudo” como do intelectual, que se envolvem e 

mergulham nessas produções, que, embora não sejam científicas, como os causos, são 

tentativas de explicação para os efeitos dos fenômenos naturais e provenientes da ação 

humana, que são ilustrados quase que de forma poética nas narrativas orais desse povo. Então, 

vislumbrar esses saberes é, sobretudo, oportunizar as pessoas fazer parte da história, é 

reconhecê-las como produtoras e ressaltar o valor individual e coletivo do povo. 

Nas águas do velho Chico, percorriam embarcações, e essas eram navegadas por 

populações diversas e serviam de encontro e desencontros e de fonte de inspirações para 

cantadores, violeiros, poetas, benzedeiras e pescadores. Nesses meandros de tantas histórias, a 

de compadre d‟água, mãe da água e serpentes aquáticas que moravam nas profundezas do São 

Francisco ainda são fortes na cultura popular. Enfim, são histórias que se misturam ao 

cotidiano, que não podem ser suprimidas ou esquecidas, habitando, apenas, no imaginário 

daqueles que, por sorte, puderam presenciar ou delas fazer parte. E, diante desse legado, 

muitos fazem parte do patrimônio cultural, mas tantos outros correm o risco de sumir 
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completamente ou viver somente das lembranças, portanto, devido ao temor deste risco, a 

cultura popular precisa ser compartilhada numa perspectiva sistemática, sendo partilhada e 

comunicada por diversos grupos e pessoas. E, a partir dessa compreensão, entendemos que a 

escola é um desses grandes vetores que podem conciliar os conteúdos curriculares com a 

discussão da cultura popular. 

 

3.3 Participantes da pesquisa  

 

Do total de doze professores que lecionam com turmas do 4º e 5º ano do Ensino 

Fundamental I, optamos por entrevistar quatro, e a fim de orientar melhor a seleção dos 

participantes da pesquisa, foram estabelecidos os seguintes critérios: a) professores com 

vínculo efetivo; b) professores de duas escolas municipais, sendo uma na zona urbana e a 

outra na rural; e, por último, c) professores que estejam com mais de dez anos de atuação 

profissional.  

Para o desfecho deste trabalho, submetemos o projeto ao Comitê de Ética e 

aguardamos o consentimento para realização do estudo. Assim, reiteramos que só fomos ao 

campo após a emissão do parecer de aprovação pelo referido comitê (anexo A).  Esses 

professores, juntamente à gestão da escola, foram previamente consultados, informados sobre 

a natureza da pesquisa, bem como da produção dos dados. Diante disso, todos ficaram cientes 

e de acordo com as normas, desde a exploração ética das suas narrativas até a consulta e 

análise do Projeto Político Pedagógico da escola, projetos didáticos, planos de trabalho etc. 

Sendo assim, todos os participantes foram, individualmente, informados de que as entrevistas 

seriam gravadas no aparelho celular para posterior transcrição, a qual foi realizada pela 

própria pesquisadora. As entrevistas foram realizadas na própria escola onde atua cada 

sujeito, cada uma delas teve a duração de 45 a 60 minutos.  

No intuito de preservar a identidade dos participantes, seus nomes foram substituídos, 

e, nesse caso, decidimos homenagear algumas mulheres que protagonizaram e muito 

contribuíram com a cultura popular local. Sizaltina (organizadora da Mulinha de Ouro), Júlia 

Belém (São Gonçalo-Langra), Olívia (reis de boi) e Raimunda (Escola de Samba - As 

Margaridas). 

Embora suas identidades estejam no anonimato, isso não nos impede de retratar de 

modo sucinto sua trajetória e características profissionais. Assim, esses professores, com 

muita ética e presteza, dispuseram-se a participar deste trabalho, expuseram pontos de vista e 

trouxeram à tona questões pertinentes e provocativas para o presente trabalho. Em seu lugar 
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de fala, pareceram-nos muito confortáveis ao relatarem e analisarem as situações cotidianas 

do seu labor; desse modo, as anotações sobre o perfil de cada professora estão pautadas e com 

base nas entrevistas e nos dados pessoais que, ao longo da entrevista, foi possível colher. 

Sendo assim, a versão a qual abordaremos descreve sobre sua experiência profissional, e aqui 

reforçamos a ênfase sobre o trabalho com a cultura popular.  

 

Quadro 1: Informações pessoais e profissionais dos sujeitos 

Sujeitos 

Participantes 

Formação Idade Tempo de 

serviço 

Carga horária 

Sizaltina Licenciatura em Pedagogia, Pós-

Graduação em Organização do 

Trabalho Pedagógico e 

Tecnologias em Educação 

51 anos 25 anos 40h/concursada 

Olívia Licenciada em Geografia 50 anos 24 anos 40h/concursada 

Júlia Belém Licenciada em Pedagogia 42 anos 17 anos 40h/concursada 

Raimunda Licenciada em História 40 anos 17anos 40h/concursada 

 

Sizaltina 

 A professora, com certa experiência na educação, transmite-nos muita segurança ao 

falar da sala de aula. Para essa professora, a docência sempre esteve presente na sua vida, e, 

circunstancialmente, a maioria das mulheres que fazem parte da sua geração e, especialmente, 

da sua família, optaram pela docência. Assim, bem influenciada ou, como ela mesma diz, 

“motiva”, não restou dúvidas. Ao falar sobre sua formação, embora o contexto da sala de aula 

hoje seja outro, Sizaltina relata que nunca perdeu o encantamento por esse espaço. Sobre suas 

trajetórias na docência, mostra que é marcada por muitos desafios, desde a luta por uma 

educação pública de qualidade à inserção de todos nesse processo, pois ela lembra que as 

desigualdades ainda permeiam dentro da escola. Ainda ao falar do ensino com a cultura 

popular, reitera sua disponibilidade para, juntamente aos colegas, debater em prol desse 

objeto, que classifica como valioso para a população local.  O seu posicionamento quanto à 

cultura popular é sempre voltado para reflexões nítidas de que ela tem, ao longo da sua 

carreira, realizado trabalhos significativos, embora pontue que poderia ter avançado mais, 

sobretudo no tensionamento do currículo para entrada dessa temática.  

Olívia 

Com uma rica vivência no processo da escolarização, a professora garante que muito 

ainda tem que aprender. Ao falar sobre educação, sala de aula, é nítida a sensibilidade que 
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transborda no semblante da professora. Essa exposição demonstra que, além do compromisso 

social, a professora tem outras preocupações, como a da causa humana. Portanto, ao relatar 

sua trajetória e luta diária por uma escola, na qual o currículo seja representação de todos, a 

professora inspira-nos esperança de que a escola ainda possa ser espaço de pertencimento de 

todos. Em sua prática, busca sempre relações horizontalizadas, nesse sentido, imagina que a 

educação depende muito do diálogo entre seus pares, a fim de construir um currículo colorido 

com as culturas locais. 

Júlia Belém 

Tal como muitos professores, Júlia tem uma profunda admiração por Freire, nesse 

sentido, ao conversarmos, suas reflexões são fundamentadas no exemplo de educação pautada 

por esse autor.  É interessante que, em suas distrações, a forma como ela propõe a condução 

da escola parece tão simples, quando, na verdade, esse campo sempre foi e será de muitos 

conflitos, mas, apesar das suas flutuações relevantes, demonstra seu posicionamento 

visionário, e, na educação, é preciso termos em mente nossos sonhos, pois estes ainda são 

livres. Em sua perspectiva, e já relatamos que é bastante propositiva às mudanças na escola, a 

professora lembra que a educação deve ser um processo cotidiano, cuja conexão entre o 

mundo interno e o externo esteja interligada às experiências sociais. Nesse sentido e a partir 

do seu ponto de vista, a professora aborda que é necessário revistar o mundo exterior aos 

muros escolares e acreditar que os opostos, como a cultura popular, podem perfeitamente 

ampliar nossa capacidade pedagógica.  

Raimunda  

Suas primeiras marcas com educação foram logo na infância. Com forte influência dos 

seus familiares, percebeu que, nessa profissão, havia grande possibilidade de ser ouvida e 

quiçá realizar a partir da sua prática a transformação social. Assim, por meio da convivência, 

notou que educação e cultura andam lado a lado, nesse sentido, sempre tomada pelos desafios 

da profissão, concebe a sala de aula como ambiente privilegiado para consubstanciar essas 

duas formas de interações sociais. Embora a ênfase dada à cultura popular ainda necessite de 

processos mais reflexivos, a professora não se desanima, segue a luta por uma educação que 

possa fortalecer os saberes locais por meio de um currículo que venha gestar ideias plurais.         

3.4 Procedimentos de tomada e produção de dados  

 



85 
 

 No processo de investigação, as escolhas são fundamentais, pois elas permitem a 

melhor interpretação dos resultados. Nesse sentido, optamos pela entrevista semiestruturada 

(apêndice A) por acreditar que este instrumento apresenta possibilidades concretas para uma 

melhor interação com os colaboradores. E, conforme sugere Amado (2013, p. 214), a 

entrevista foi “[...] estruturada em termos de blocos temáticos e de objetivos, constituindo esse 

instrumento o que passamos a designar por guião de entrevista”.  Segundo Amado (2013), em 

pesquisa de natureza qualitativa, a entrevista semiestruturada é uma potente ferramenta, pois 

não há uma imposição rígida de questões. Nesse sentido, a entrevista deixa de ser apenas um 

instrumento e assume um papel importante, abrindo espaço de relação, no qual o colaborador 

da pesquisa toma também como seu aquele trabalho, despertando o entusiasmo e o desejo de 

contribuir com os detalhes mais significativos possíveis, assimilando sua participação não 

como algo estático, mas compreendendo o valor social das suas colocações e ponderações 

acerca dos fatos.                              

No momento da entrevista e confortáveis com a situação, os entrevistados, às vezes, 

no calor das emoções, abordavam questões que destoavam da nossa intenção inicial, mas, 

conforme a flexibilização do instrumento, direcionávamos com certa sutileza intercalando 

perguntas pertinentes para o foco inicial. Porque, para Amado (2013, p. 214), 

 

                          Como estamos a falar de uma entrevista semidiretiva, a construção deste 
instrumento deve presidir a preocupação por não fazer dele um questionário, 
mas sim um referencial organizado de tal modo que permita obter o máximo 
de informação com o mínimo de perguntas. 

 

Nesses casos, ratificamos a importância da entrevista semiestruturada, em primeiro 

lugar, pelo propósito do nosso estudo e, em segundo, pelas várias possibilidades de elaborar 

táticas sem titubear, sem apresentar desconforto ou promover o desinteresse do investigado; 

nesse caso, “As questões são prefigurações do que se pretende alcançar na escolha de dados, 

ajudam o investigador a centrar-se no tema e permitem que avance de uma forma sistêmica” 

(AMADO, 2013 p. 214).   

E lembramos que, embora seja um instrumento versátil, isso não o descaracteriza, pelo 

contrário, reforça a nossa captura às informações pleiteadas e, principalmente, sem forjar ou 

conduzir situações antiéticas. Portanto, a entrevista é uma oportunidade de conversa 

heterogênea, “[...] em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como 

fonte de informação” (GIL, 2010, p. 111). A entrevista bem elaborada pode condicionar o 

tratamento de assuntos diversos, inclusive de natureza estritamente pessoal e íntima, assim 
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como temas de natureza complexa e de escolhas nitidamente individuais. Desse modo, 

mediante conversa individual com cada entrevistado, que, não obstante, inclui percepções de 

natureza pessoal e profissional, os dados foram registrados, organizados e sistematizados, 

visando à análise. Ainda sobre a importância da entrevista, Ludke e André (1986) advertem 

que o que devemos ter em mente com relação a outras técnicas é que, pelo imediatismo das 

informações, bem como sua coerência, os elementos são captados em tempo real, ainda sendo 

possível sua realização com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos.  

Sob o prisma dos objetivos da pesquisa e em sintonia com o roteiro da entrevista, 

organizamos, como já mencionado anteriormente, grupos temáticos, a saber: 1º grupo: 

Dimensões da educação e educação popular - 2º grupo: Conceito de cultura e sua importância 

no planejamento escolar - 3º grupo: Currículo e a cultura popular Análises sobre os registros e 

a materialização nas práticas pedagógicas (apêndice B).  

 

3.5 Análise dos dados 

 

Os dados obtidos por meio da análise dos documentos curriculares produzidos pelos 

professores na escola assim como os oriundos das entrevistas foram avaliados mediante 

Análise de Conteúdo. De acordo com Bardin (2007), a Análise de Conteúdo é um aparato de 

instrumentos ressignificáveis, capaz de se reinventar mesmo diante do tempo e das 

transformações sociais, políticas e culturais. Para Olabuenaga e Ispizúa (1989), a Análise de 

Conteúdo é uma técnica de leitura interpretativa de toda classe de documentos, que, 

analisados adequadamente, abrem as portas ao conhecimento de aspectos e particularidades 

dos dados da vida social do outro, que, na maioria das vezes, são inacessíveis. Desse modo, 

essa técnica, na perspectiva qualitativa, parte de uma série de pressupostos, os quais, no 

exame de um texto, servem de suporte para captar seu sentido simbólico. No entanto, esse 

sentido nem sempre é manifesto e o seu significado não é único, o que indica que este poderá 

ser compreendido em função de diferentes perspectivas. Por isso, um texto contém muitos 

significados, e, ainda conforme destacam Olabuenaga e Ispizúa (1989, p. 2):  

 

(a) o sentido que o autor pretende emitir pode coincidir com o sentido 

percebido pelo leitor do mesmo; (b) o texto poderá apresentar pontos de 

vista diferentes, de acordo com cada leitor; c) uma mesma mensagem poderá 

ser captada de diversas formas por outros leitores; d) os textos podem 

apresentar sentidos múltiplos os quais o próprio autor desconhece. 
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De acordo com Bardin (1997), há sempre possibilidades de múltiplas leituras, e os 

textos podem ser investigados em várias dimensões. Além disso, os textos escritos podem ser 

observados em cada item, desde letras, palavras a orações. Podemos classificar as frases, 

descrever a estrutura lógica das expressões, verificar as associações, denotações, conotações 

que também poderão dar margem a outras interpretações e, possivelmente, outros 

desdobramentos. 

 Assim, concordamos com Bardin (1997), que, ao falar sobre a análise do conteúdo, 

entende que ele não se restringe apenas a um instrumento, mas apresenta um cabedal de 

oportunidades, ou seja, é o instrumento de proporções inigualáveis que pode ser adaptável e 

aplicável em muitos campos, sendo um deles o das comunicações. Por isso, reforçamos nosso 

interesse em trazê-la como um dos recursos, já que essa possibilitará um vasto campo 

interpretativo, além de dar margem às várias implementações. Com seu teor extremamente 

rigoroso, no que diz respeito às interpretações, essa técnica foca na profundidade e na 

subjetividade dos fatos apresentados. 
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PARTE 2 – DAS NARRATIVAS AS INVENTIVIDADES DOS PROFESSORES COM 

A CULTURA POPULAR  

 

Esta parte da pesquisa é dedicada a refletir sobre as produções, as inventividades que 

os professores astuciosamente desenvolvem em sala de aula. A partir destas criações é 

possível afirmar que os professores vão cotidianamente superando e heroicamente vencendo 

um espaço “vigiado” ainda pelo pensamento simétrico. O caminho que estes professores 

constroem ecoa com as proposições sinalizadas por Candau (2008), que é preciso reinventar a 

escola, sendo assim, os professores são os grandes protagonistas neste universo de conflitos e 

porque não dizer das grandes disputas, embora sua luta aconteça silenciosamente, calculada 

como apresenta Michel de Certeau. 

Assim a luz das falas destes professores, percebemos as potencialidades, mas também 

alguns obstáculos encontrados ao entremear a cultura popular nas discussões em sala de aula. 

Contudo, e neste cotidiano atravessado pelas prescrições curriculares e reconhecidamente que 

são os professores neste universo de disputa os fazedores do currículo. Mas, os professores 

ainda sob o mantra das prescrições, pouco sabem ou dizendo de outro modo, não mensuram a 

dimensão, o valor e o potencial dos seus feitos, não compreendem que mesmo neste 

“anonimato” onde o processo tem que acontecer seja das decisões vinculadas aos atos 

anteriormente planejadas ou das tomadas pelas incertezas, que as situações os colocam. Posto 

o contexto assimétrico, compreendemos que o currículo que ganha vida é justamente o 

vivenciado nos cotidianos da sala de aula, o interpretado e subvertido pelos professores.  

Tendo em vista que esta parte do trabalho está dividida em três capítulos, dessa forma 

no primeiro aproximamos das narrativas pessoais, assim sendo, debruçamos na escuta 

criteriosa observando como a cultura popular entra no cotidiano dos professores e 

posteriormente são mobilizados nas suas práticas pedagógicas, neste sentido, o momento 

ímpar que ilustra como se dá as artes de fazer desses profissionais. O segundo capítulo, 

buscamos compreender como professores, frente ao sentido que se lhes atribui, materializam 

o currículo em sala de aula.  O terceiro, centramos nos depoimentos dos professores, de modo 

a visibilizar os “não ditos”, o lugar por onde os professores dão sentido ao que fazem e porque 

o fazem. Dessa maneira, percorrer nestas falas por onde são negociadas as proposições do 

Projeto Político Pedagógico da escola e as questões culturais enriquece a compreensão sobre o 

fazer pedagógico de cada professor. E por estas frestas, é possível afirmar que os professores 

não é alguém que entra na escola, mas sim o sujeito que se insere nas causas, nas questões 

mais adversas e emblemáticas que acontecem dentro e fora do contexto educativo.  
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CAPÍTULO 4 - DAS TRAJETÓRIAS PESSOAIS ÀS EXPERIÊNCIAS 

PEDAGÓGICAS: O QUE A EDUCAÇÃO POPULAR TEM A ENSINAR  

 

Refletir sobre a educação é pensar que, neste momento, somos convidados a enfrentar 

questões colocadas em um dado contexto histórico, o que supõe não apenas se debruçar em 

análises, mas, especialmente, conectar as experiências plurais dos alunos e alunas enquanto 

produto oportuno de diálogo. Portanto, buscar mecanismos de discussão horizontal que possa 

eleger estes experimentos no contexto da sala de aula.  

Nesse sentido, discorrer sobre a educação é falar e percorrer por entre os desejos de 

cada pessoa, é imergir na vida e perceber o quanto estamos interligados pelas circunstâncias 

particularizadas de cada grupo. E, sob esse pretexto, pessoas expõem suas expectativas de 

vida e sobre o cidadão que pretende ser e (in)formar e também defendem qual sociedade 

imaginam construir. Nesse momento, vêm à tona todas as práticas que foram arquitetadas ao 

longo da vida, crenças, valores, místicas de organização social, todos os círculos nos quais 

estiveram envolvidos.  

A educação tem seus fundamentos e é considerada um grande instrumento de 

mediação social, portanto as instituições são responsáveis por arquitetar metodologias 

facilitadoras desse processo. Embora conscientes da responsabilidade de cada instituição na 

formação e socialização de cada pessoa, é na escola que encontramos um leque de 

possibilidades de o indivíduo desenvolver da melhor maneira possível habilidades para 

conviver e atender as exigências criadas e cobradas na própria sociedade. Por esses motivos, a 

escola carrega em sua essência potencial significativo para criar espaços plurais onde os 

estudantes, individualmente, tenham a oportunidade de desenvolver autonomamente por 

intervenção de um processo dialético, conduzindo-os a uma visão de mundo crítica e 

humanizadora.  

Para construir essas reflexões sobre a educação, ouvimos as professoras, as quais 

detalharam sobre a concepção de educação e como elas lidam com os produtos culturais na 

escola. Assim, expuseram com riqueza de detalhes como se dá esse ponto de encontro entre a 

prática pedagógica e suas experiências, bem como as dos seus alunos. 
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4.1 Concepções dos professores acerca dos valores construídos por meio da cultura 

popular 

 

Na fala dos nossos entrevistados, a palavra educação soa como um extensivo potencial 

das construções desenvolvidas pelas pessoas está imersa em todos os campos do 

conhecimento, sobretudo no que diz respeito aos construtos culturais. A palavra educação, no 

imaginário e também nas concepções das pessoas, carrega uma variedade de significados. 

Muitos deles, com termos diferentes, mas que, de alguma forma, expressam ou descrevem o 

mesmo sentido. Já outras explicações, porém, conotam realmente outros sentidos. No entanto, 

educação, em discussões gerais, carrega um potencial muito significativo de esperança e de 

transformação social. E, quando se fala em educação e suas explicações plurais, notamos que 

esses depoimentos são encontrados em diversos lugares, sejam eles nos campos formais, não 

formais ou também nos informais. Contudo, o que chama a atenção é que todos esses pontos 

de vista enriquecem as ações, que poderão ser construídas por meio das visões distintas de 

cada uma delas. Nesse sentido, seja do campo não formal ou informal, as contribuições 

advindas têm colaborado grandemente com os debates no campo da educação formal. Sendo 

assim, as diversas experiências tecidas têm possibilitado para os professores o fortalecimento 

da prática pedagógica, bem como o diálogo com as temáticas curriculares.   

Assim, por meio da entrevista, constatamos que, para a professora Olívia, educação é 

um conceito muito amplo e muito expressivo. Em seu depoimento, ela nos diz que:  

 

[...] a educação é um objeto valioso de conhecimento. É o fio condutor das 
nossas ações e criações. É uma ciranda que envolve as contribuições de 
muitas experiências. É uma forma de passar conhecimento para o outro de 
uma geração para outra, isto é educação. E isto não acontece somente na 
escola, através da formalidade, padronizada, na qual as pessoas já são 
preparadas para dar essa educação para os jovens. Mas também adquirimos a 
educação na informalidade, no dia a dia com o outro, na vida e para a vida. 
[...] E é claro que uma gama deste aprendizado carregamos também para a 
vida profissional. [...] a educação já existia desde quando a escola não 
existia, o indivíduo já construía o conhecimento e este envelopado em várias 
áreas dentro processo da escolarização. 

 

Nesse primeiro momento, a análise demonstra que a professora é ciente do elo que 

existe entre a educação formal e as outras dimensões da educação, pois suas observações 

tateiam claramente sobre a importância desses conhecimentos e como eles são mobilizados 

para a formação dos alunos. Além da clara compreensão, seu depoimento explicita o valor 

dado às práticas advindas de outros experimentos sociais e culturais. As observações da 
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professora culminam nas interpretações suscitadas por Brandão (1985) ao argumentar que a 

educação é um processo com intencionalidade e finalidades, nesse aspecto, são as relações 

humanas que promovem instrumentos capazes de suscitar a transformação. Sendo assim, em 

todos os momentos, “A educação participa do processo de produção de crenças e ideias, de 

qualificações e especialidades que envolvem as trocas de símbolos, bens e poderes que, em 

conjunto, constroem tipos de sociedades. É esta a sua força” (BRANDÃO, 1985, p. 11). 

Se, por um lado, a educação formal tem potencialidades, por outro, temos a educação 

das experiências, dos cotidianos, que, como reflete a professora Olívia, “é neste celeiro que 

encontramos força para assumir a profissão e os desafios que esta nos traz”.       

Então, observar a dinâmica das práticas e como estas estabelecem vínculos nos 

cotidianos faz a grande diferença e reforçamos esse pensamento mediante a ponderação feita 

por Olívia ao comparar as experiências a uma espécie de trampolim para o seu processo 

formativo. Para a professora, muito das suas ousadias pedagógicas é fruto dessas relações 

advindas dos espaços pregressos à escola. Portanto, em seus argumentos, a professora, com 

muito entusiasmo, descreve suas experiências maturadas nas rodas de conversas. 

 

[...] então costumo dizer que dentro de cada educação tem uma vertente na 

qual o indivíduo vai formando suas identidades. Ao chegar a escola, tanto o 

aluno quanto o professor trazem sua cultura, suas vivências. Esta bagagem 

cultural é recheada dos experimentos com as cantigas de roda, a arte plástica, 

artesanato, dança, música e muitas destas produções provêm da cultura 

popular, da educação popular. Então, nós, de maneira geral, ao chegarmos à 

escola, já tivemos contato com outras rodas de leitura do mundo, e, nestas 

observâncias e participações, injetamos ideias e construímos conhecimentos 

(Professora Olívia). 

 

A importância de valorizar a mística organizacional de cada comunidade, suas 

problemáticas, enredos, todos esses pontos são evidenciados nas colocações da professora. Ao 

fazer a observação de que alunos e alunas antes do contato com a escola já têm suas 

experiências, demonstra sua sensibilidade e contato direto com público com o qual lida. Veja 

que Freire (1996) sensibiliza para irmos ao encontro das questões extraescolares, construindo 

pontes, criando circunstâncias produtivas na comunicação entre a visão de mundo que o aluno 

traz com o que a escola tem a contribuir.  

 

                            Como educador, preciso de ir lendo cada vez melhor  a leitura do mundo que 
os grupos populares com quem trabalho fazem de seu contexto imediato e do 
de que o seu é parte. [...] não posso de maneira alguma, nas minhas relações 
político-pedagógicas com os grupos populares, desconsiderar seu saber de 
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experiência feito. Sua explicação do mundo de que faz parte a compreensão 
de sua própria presença no mundo (FREIRE, 1996, p. 81). 

 

Demonstrar interesse na interpretação de mundo que o aluno expõe permite ao 

educador mobilizar saberes pedagógicos, que ampliam ricamente a visão sobre a educação. E, 

diante de tantas contribuições que são possibilitadas por esses outros meios formativos, o 

professor, como bem salienta a professora Raimunda, tem que ter a destreza de selecionar, 

mesmo que essa tarefa, em momentos distintos, represente um desafio. Mas, explicitamente, 

eles acreditam que a sala de aula é também esse espaço no qual há encontro e desencontro, 

onde circulam variadas concepções de educação. A professora Raimunda argumenta:  

 

Quando falamos em educação, este campo vasto, lembramos que as 
experiências do informal e não formal têm muitas influências em nossa vida 
em todos os sentidos, mas nós, docentes, temos que saber dosar estas 
informações, estas influências. Acredito que [devemos] observar em nossa 
bagagem cultural o que de melhor podemos transferir para a nossa prática, 
somando ao aprendizado do aluno. 

 

Isso ressoa na proposição apresentada por Brandão (2002, p. 156) quando presume a 

“passagem do cotidiano da escola para uma educação cotidiana”. E, a partir das suas 

explicações, constata-se que para o autor esse processo ocorreria da seguinte maneira:  

[...] em primeiro lugar, o abrir as portas da escola e sair a busca, 
compreender os mundos circunvizinhos, antagônicos, próximos e remotos 
onde estão e vivem e convivem com suas culturas do cotidiano, os próprios 
personagens da vida escolar.[...] trazer para o campo da educação todas as 
interligações possíveis com outros eixos internos e externos das experiências 
sociais e simbólicas da vida da pessoa, da sociedade e da cultura. Significa, 
portanto, um re-centrar da educação (BRANDÃO, 2002, p. 156). 

 

Brandão ainda alerta que, para quem, no âmbito educacional, mantém uma escola 

confinada em seus muros e com poucas aberturas, essa proposta intrigante pode “parecer uma 

enorme perda de seu lugar próprio”. Sugestionada pelas propostas de Brandão, a professora 

Sizaltina acredita no oposto, nesse sentido, ela demonstra como os professores lidam com as 

diferentes experiências culturais que chegam a suas aulas. Ela relata:  

 

                            São muitas as influências, desde as mais simples como participar de uma 

roda de samba, onde observamos o jeito de ser e de comunicar através de 

uma dança, de uma cantoria. E até mesmo na celebração da fé, quando se 

pretende explicar suas teorias. Ou em grupos de movimentos, onde 

aprendemos muito a comunicar, a ser solidário, humano, enfim, ser um ser 

político. E muito disto a escola, por suas atribuições, acaba atropelando. 
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Durante minha caminhada na docência, procuro mesclar boa parte destas 

experiências para ser uma professora a cada dia melhor. 

 

Nesses depoimentos que aqui trazemos para análise, é possível perceber o quanto os 

professores respeitam e valorizam as experiências culturais e os saberes dos alunos nas 

práticas pedagógicas que desenvolvem na escola. Eles reconhecem que esses aspectos são 

potenciais para o diálogo com o currículo escolar. Partindo dessa análise, consideramos certo 

deslocamento nas práticas pedagógicas, que, embora pontuais, já acenam para produções mais 

plurais. Assim, considerando esse fragmento, correlacionamo-lo ao pensamento de Candau 

(2010), quando reporta em seus diálogos a luta pela reinvenção da escola, assim, 

vislumbrando sua peleja, nota-se a importância da visão diferenciada, propositiva do professor 

para essa mudança. Por isso, insistimos que, somente a partir dessa reinvenção, alcançaremos 

saídas para responder aos desafios presentes na sociedade. Para a autora, não se constrói 

educação com modelos padronizados, fruto das reproduções de uma visão intimista e, sem 

dúvida, minimalista.  

 Portanto, é significativo que as culturas devam ser representadas por meio de um 

leque amplo de discussão, em que se possibilite que histórias e crenças sejam debatidas e 

compreendidas organicamente. E, diante de tantos fundamentos e por ser considerado um 

espaço público, a escola, respeitosamente, deve considerar a pluralidade que circula e está 

intrinsecamente presente nas pessoas. Para Olívia, “[...] é um legado primordial, é uma colcha 

de retalhos”. Entretanto, ela reconhece que também vivencia situações e contextos de 

confronto.  

Por outro lado,  

 

[...] nós temos limitações. E, pela nossa falta, muitas vezes, de trato com as 
coisas, acabamos sendo desafiados. São vivências sim, mas não somos 
preparados para receber essa carga que nos responsabilizam. Por mais que o 
currículo não trate de muitas questões, e muitas eu acho que seriam de 
grande valor, o que os alunos trazem para a sala de aula. E aí, como lidamos 
com tudo isto? Portanto, chegou a hora de repensar as estratégias, colocando 
todos os pontos de vistas em discussão. Não dá é para ficar fingindo que as 
coisas não acontecem, senão sobra tudo para o professor. A escola, em geral, 
cria seus próprios mecanismos de educação como se ela fosse uma barreira 
inacessível, mas, pelo contrário, tudo passa pela escola (Professora Olívia). 
 

Mas não se pode negar a forma banalizada com a qual a escola ainda trata a 

diversidade, percebe-se a superficialidade no currículo escolar. A forma como Olívia desabafa 

denuncia a falta de acompanhamento e orientação diante das questões que reverberam na sala 

de aula. Comumente, o espaço da sala de aula traz aos professores desafios surpreendentes, 
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sendo que muitos destes são potencialmente audaciosos para eles. São questionamentos de 

alunos e alunas que se inquietam por não serem representados, por suas vivências não estarem 

relacionadas com os conteúdos programáticos. Desse modo, a pressão chega a ser psicológica. 

Mas o que a professora sabiamente questiona encontra sentido nas reflexões expostas por 

Candau (2008, p. 31) quando argumenta que: “Na sociedade em que vivemos há uma 

dinâmica de construção de situações de apartação social e cultural que confinam os diferentes 

grupos socioculturais em espaços diferenciados, onde somente os considerados iguais têm 

acesso”. 

 Entre algumas poucas propostas apresentadas pela escola, quem sabe, buscar 

demonstrar interesse pelas questões envolvendo as manifestações culturais, ainda de forma 

superficial e pontual. Embora essas ações ocorram na escola, Candau argumenta que, nesse 

sentido, a escola tem uma 

 

[...] tendência a reduzir as diferenças culturais a certas expressões, em que o 
que se faz é introduzir em determinados momentos, em geral, eventos de 
caráter comemorativo, danças, músicas, comidas, de diversos grupos 
socioculturais considerados diferentes, sem maior preocupação de 
contextualizá-lo, problematização ou desnaturalização (CANDAU, 2010, p. 
817). 
   

São aflições que os professores são desafiados a ouvir, problematizar, questionar e 

refletir. São problemas do cotidiano que inúmeros alunos vivem e convivem. Embora a escola 

seja um aporte social, visivelmente, não dá conta das demandas que a rodeiam, sobretudo pelo 

trabalho fragmentado que vem realizando. Contudo, esperamos, como apresentado pelos 

professores, que ela não se desencontre com esses mundos que cada aluno, professor leva para 

dentro dela. Nesse sentido, urge que se favoreçam esquemas e comportamentos que 

provoquem outras discussões e apontem caminhos a serem percorridos a fim de encontrar o 

ponto de equilíbrio. Assim, com muita firmeza, a professora Sizaltina assevera que:  

 

A educação é cheia de altos e baixos, e nós temos que procurar a melhor 
forma para dialogar com os problemas. Temos que buscar outras formas para 
descomplicar o ensino. E, se nós que estamos dentro, que convivemos não 
valorizarmos o que é nosso, fica muito difícil fazer enfrentamentos futuros.   

 

Nessa parte, a professora insiste e alerta que o enfrentamento dos desafios que chegam 

à escola não é uma tarefa individual, solitária, ao contrário, esta empreitada carece da 

interação e envolvimento de todos. Com certeza, seria ingenuidade pensarmos que, na escola, 

todos elegem a discussão das vivências como um projeto promissor, primeiro porque tal 
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pensamento está arraigado em uma cultura de invisibilização dos saberes populares, segundo, 

porque trazer à tona esse debate é ameaçar uma estrutura criada pela cultura escolar, que, de 

longas datas, tem sua concepção de mundo e de ensino. Tal perspectiva é melhor 

compreendida nas palavras de Candau (2010, p. 817), quando reconhece que:  

 

                            As diferenças culturais visibilizadas, historicizidas, desnaturalizadas são 
chamadas a desestabilizar as culturas escolares dominantes, os saberes 
considerados únicos e verdadeiros para a escola e as práticas pedagógicas 
padronizadas, apontando para a sua diversificação e para utilização de 
diversas linguagens.  

 
Conforme defende a professora, essa não pode ser empreitada de alguns, mas de um 

grupo que pretenda descolonizar a educação. Assim, reconhecer que o trabalho passa pela 

organização coletiva abre caminhos para muitas possibilidades, inclusive “Se aprofundarmos 

nas questões suscitadas pelas diferenças culturais no cotidiano escolar, múltiplas dimensões 

das culturas escolares dominantes serão problematizadas, desconstruídas e chamadas a serem 

reinventadas” (CANDAU, 2016, p. 817). 

Nas contribuições da professora Júlia, a educação é a base de tudo, é o meio pelo qual 

nos manifestamos no mundo, “[...] Mas é importante falar que mesmo na informalidade esta 

educação soma grandes contribuições para a vida na escola”. Realmente, cada um de nós traz 

consigo marcas profundas, algumas, ao longo do tempo, foram sendo lapidas, outras 

faxinadas e tantas outras postas à luz das discussões vigentes. A professora Júlia ainda 

acrescenta: 

  

Falar de educação é falar do conhecimento em todos os seus âmbitos. 

Entendo que educação é ter conhecimento de mundo, é o mecanismo do qual 

nos valemos para saber viver no mundo, para nos adaptarmos. É a instrução 

que nos leva a orientar pelas coisas que o mundo oferece. E com tantas 

oportunidades, sejam elas positivas ou negativas, de encontros e 

desencontros, possibilita aprender várias lições de vida. Falar de educação é 

conviver com o diferente, com os movimentos sociais que nos levam a ter 

conhecimento dos direitos em discussões mais aprofundadas. Este convívio 

agigantou minha prática. Estas influências somam, indiscutivelmente, pontos 

positivos em sala de aula.  

 

Seguindo o raciocínio da professora, o trajeto construído entre e com os movimentos 

sociais em que se discute cultura popular, cotidiano plurais, inquestionavelmente, essas 

relações de trocas e com muito significado solidificam sua prática pedagógica a ponto de 

transgredir as prescrições curriculares em sala de aula.  Ao identificar o caráter plural dos 
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repertórios possibilitados pelas vivências no campo informal e não formal, a professora 

apresenta como recebe dos alunos essa gama de vocabulário em sala de aula.  

 

Eu posso dizer que muito do que sei aprendi fora da escola. E parte destas 

experiências trouxe para a sala de aula. Ainda hoje faço malabarismo em 

minhas aulas quando o aluno traz conversas informais das suas vivências. 

Talvez, se eu não tivesse estas experiências, poderia sair do controle, pois 

muitas das questões saem totalmente do foco planejado, dos conteúdos 

selecionados para aquele dia. Mas acabo participando, interagindo com essas 

manifestações informais que acabam recheando a aula. E aí a aula toma 

outro sentido, porém, mais proveitoso. Vejo que ali o aluno aprendeu, 

interagiu e, principalmente, correlacionei seus anseios no espaço da sala de 

aula (Professora Júlia). 

 

A sua trajetória nos movimentos sociais é elemento fundamental para que a professora 

Júlia busque contemplar em sua a aula a escuta e a valorização das experiências trazidas pelos 

alunos. No momento desses relatos, foi possível perceber nas expressões, gestos e olhares dos 

professores o entusiasmo ao falar dessas experiências.  

Assim, o relato da professora Sizaltina faz-nos refletir o quanto trilhar por outros 

espaços formativos é importante. Com base nos experimentos das rodas de conversas no seio 

dos movimentos sociais, a professora destaca a relevância dessas discussões: “[...] lembro 

que, em certa ocasião, a escola tratava de temas como o indígena, quilombola, a mulher de 

forma superficial”. Ao destacar a superficialidade com que esses temas eram tratados na 

escola, podemos considerar a influência de sua trajetória pessoal no modo como imprime em 

sua prática elementos da educação popular, muitas vezes, tangenciados nas prescrições 

curriculares. Assim, revisitando sua história, a professora enuncia um aspecto importante: 

 

[...] quando falamos do índio na escola. Este debate nos espaços de cultura 

popular, educação popular, é mais do que pintar ou expor até de forma 

negativa a figura indígena. É discutir toda a sua vida, suas necessidades de 

educação, saúde, das suas terras invadidas, do direito à vida e o respeito. E 

assim estas questões, desde muito antes, são discutidas nestes espaços não 

formais e informais. Já na escola, demorou muito para introjetarmos esta 

compreensão, perdeu-se muito tempo. A escola há muito tempo prendia e 

prende as datas comemorativas, é um mercado que funciona dentro da 

escola.  Então, o que posso falar é que o que a escola hoje vem tentando 

fazer, os movimentos sociais já encabeçaram desde muito antes, eles 

levantaram essa bandeira, há muito tempo. As questões de respeito às 

diversidades humanas. E isso é educação, é inclusão (Professora Sizaltina). 

 

Para a professora, o diálogo favorece o encontro dos conhecimentos construídos 

culturalmente, e esse elo, segundo sua narrativa, possibilita a desconstrução de preconceitos e 
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desigualdades no combate a tudo que possa desmerecer a cultura popular. Além disso, por 

meio dessa aposta, ela cria dinâmicas e estratégias de construção para superação dos desafios. 

Esse depoimento, sem dúvida, permite refletir sobre o papel desenvolvido pela escola, além 

do mais, reforça, nitidamente, que os espaços distintos à escola não concorrem com ela, pelo 

contrário, em sua prática pedagógica, buscam uma parceria no intuito de contribuir para a 

formação de pessoas mais esclarecidas e preparadas para enfrentar as diversidades sociais. 

Claramente, o discurso da professora Olívia potencializa esse argumento:  

 

[...] há uma riqueza fora da escola, há uma diversidade, um mundo de 

experiência que precisa ser explorado. Eu acredito que a escola, mesmo que, 

em alguns momentos, tente se aproximar destas vidas construídas lá fora, 

mesmo assim, ainda está aquém do que se espera. Olha! Não adianta, 

enquanto a escola não abrir definitivamente suas portas para dialogar com 

este mundo diverso, entender como as pessoas se educam, se divertem e 

estabelecem suas relações de convívio, estaremos em discordância com a 

vida dos nossos alunos.  

 

Portanto, abrir-se para outras intinerâncias pode ser o grande desafio, pois significa 

buscar experiências de vida e situações que, nem sempre, a escola está preparada para tratar. 

Para Candau (2008), a escola tem uma forte tendência em separar, prática fortalecida pelo 

instrumento curricular, que, ao mesmo tempo em que silencia esse mundo diverso em seu 

lócus, manifesta outras articulações extraescolares que potencializam a discriminação e as 

várias formas de violência. Desse modo, ela reconhece que “Ao mesmo tempo multiplicam-se 

as grades, os muros, as distâncias, não somente físicas, como também afetivas e simbólicas 

entre pessoas e grupos cujas identidades culturais se diferenciam por questões de 

pertencimento social, étnico, de gênero, religioso, etc.” (CANDAU, 2008, p. 31).  

 Esse é o grande desafio da cultura escolar, tem ciência do grau de distância entre a 

vida dos alunos e o cotidiano escolar, mas vive quase cristalizada, imersa nas práticas pouco 

inovadoras que assistam as diferenças culturais. Para Forquin (2000, p. 61): 

 

[...] um ensino pode estar endereçado a um público culturalmente plural, sem 
ser, ele mesmo, multicultural. Ele só se torna multicultural quando 
desenvolve certas escolhas pedagógicas que são, ao mesmo tempo, escolhas 
éticas ou política. Isto é, se na escolha dos conteúdos, dos métodos e dos 
modos de organização no ensino, leva em conta a diversidade dos 
pertencimentos e das referências culturais dos grupos de alunos a que se 
dirige, rompendo com o etnocentrismo explícito ou implícito que está 
subentendido historicamente nas políticas escolares “assimilacionistas”, 
discriminatórias e excludentes.  
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Partindo da concepção de Candau (2010), essas diferenças devem representar tanto 

para o professor como para o currículo grandes potencialidades para as inventividades. De 

acordo com a professora Raimunda, ela já representa esse pensamento de mudança, que 

encara os cotidianos como meios e instrumentos promissores para a sua prática. Embora no 

conjunto de professores seja uma ideia pontual, sobretudo quando confrontamos essa ideia 

com o currículo. Contudo, importa salientar que a prática pedagógica é alimentada também 

por outros canais formativos, e o professor, nesse cenário, procura diferentes percursos 

interativos para melhorar e, especialmente, potencializar sua prática.  Nos depoimentos dos 

professores, é possível inferir que a prática pedagógica carrega marcas das trajetórias pessoais 

e profissionais, e, nos espaços escolares, os saberes que mobilizam essas trajetórias 

configuram-se nos “modos de fazer” que operacionalizam o currículo (CARMO, 2013).  

Ainda buscando demonstrar o potencial das relações dos contextos diversos onde se vivencia 

a educação, a professora Raimunda destaca: 

 

[...] a academia me deu muito suporte, isto é inegável, mas eu digo para você 

que as práticas sociais me deram um apoio para a vida. Assim, é indescritível 

viver esta experiência, é fundamental. E mais, reconhecer que somos parte 

de cada momento destas experiências, que cada educação nos oferece e que, 

em algum momento, elas serão úteis, é formidável.   

 

No caso da professora Raimunda, a sua experiência com as diversas educações criou 

um pano de fundo para a sua prática pedagógica, que desenvolve desde as brincadeiras em 

família à participação em grupos sociais. Portanto, ela demonstra em sua narrativa que o 

entrelaçamento dessas vivências gera uma prática mais dinâmica, a qual possibilita aos alunos 

sentir-se representados.  

 

[...] em diálogo com meus alunos eu sempre falo da importância do convívio 

com a minha família, com a igreja e os grupos que participo. Tento mostrar 

da forma mais simples que o que eu sou é fruto destas pontes que busquei e 

construí ao longo da minha vida. E ainda vou mais longe, exemplifico: 

muitas das experiências que realizo com vocês já fizeram comigo, são 

brincadeiras, músicas, que tive a oportunidade de vivenciar com a minha 

família. Muitas das músicas minha mãe cantava para mim e meus irmãos. 

São muitas passagens que trago para a sala, desde a brincadeira com a 

giribita para ensinar matemática, entre outros. Eu falo com eles que tudo isto 

é educação. São muitas atividades que foram construídas e que eu transporto 

para a sala de aula: o teatro, a pintura, a música, a dança, as cirandas 

(Professora Raimunda). 
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Os relatos dos professores confirmam claramente que a educação, seja ela adquirida 

nos espaços formais ou não, adentra a escola por meio das experiências culturais, mesmo que, 

por vezes, não ganhem destaque no currículo. De certo modo, no depoimento, apareceu com 

muita força a ligação entre cultura e educação. Assim, consideramos pertinente a ponderação 

de Forquin (1993, p. 10) ao argumentar que: 

 

Incontestavelmente, existe entre educação e cultura uma relação íntima e 
orgânica. Quer se tome a palavra “educação” no sentido amplo, de formação 
e socialização do indivíduo, quer se restrinja unicamente ao domínio escolar, 
é necessário reconhecer que, se toda a educação é sempre educação de 
alguém, por alguém, ela supõe também, necessariamente, a comunicação, a 
transmissão, a aquisição de alguma coisa: conhecimentos, competências, 
crenças, hábitos, valores, que constituem o que se chama precisamente de 
“conteúdo” da educação. Devido ao fato de que este conteúdo parece 
irredutível ao que há de particular e contingente na experiência subjetiva ou 
intersubjetiva imediata, constituindo, antes, a moldura, o suporte e a forma 
de toda experiência individual possível, devido, então, a que este conteúdo 
que se transmite na educação é sempre alguma coisa que nos procede, nos 
ultrapassa, nos institui enquanto sujeitos humanos, pode-se perfeitamente 
dar-lhe o nome de “cultura”.  

 

Dessa forma, é importante refletirmos sobre a dimensão cultural e sua relação com a 

cultura escolar, tornando-se imprescindível observar como se conflita essas diferenças no 

cotidiano da escola. Contudo, as professoras revelam que se apropriaram dessas experiências 

culturais nos diferentes ambientes educativos e que estas são mobilizadas em sala de aula. 

Embora enfrentem na escola situações que, possivelmente, descaracterizem essas práticas, o 

trabalho inspirado nessas vivências acrescenta e enriquece o planejamento e alcança 

resultados positivos.  Exemplo disso é o trabalho com a cultura popular, em especial, com 

artes. Além de ser um recurso metodológico, a arte também ocupa no planejamento dos 

professores um espaço especial, no qual são explorados os conhecimentos e, principalmente, a 

exposição de contextos culturais locais. Ao relatar sobre o trabalho com a cultura popular em 

sala de aula, a professora Sizaltina assevera: 

  

A cultura popular traz um colorido diferente. Além de potencializar minha 

prática pedagógica, reúne aspectos importantes, consigo transportar através 

da arte, da música, da dança, as ideias, as produções e indagações. Consigo 

chegar ao meu aluno, há uma reciprocidade, é perceptível a essência humana 

em sala de aula. Há sensibilidade, momentos intensos de fala e escuta, em 

que se respeita sempre a alteridade. 

 

As demonstrações de que o trabalho participativo com a cultura popular desenvolvido 

na escola pode contribuir com a aprendizagem dos conteúdos curriculares e, em especial, com 
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a formação humana aparecem na narrativa de todos os professores. A professora Júlia 

declarou:   

 

É importante transportar essa educação que acontece nos círculos de cultura 

popular para dentro da escola, pois são vivências e muitas delas relacionadas 

diretamente ao cotidiano dos alunos. Além de ser menos engessado, 

contrário aos conhecimentos mecanizados que veicula todos os dias na 

escola. A educação popular é lição de vida.  

 

O depoimento em análise apresenta elementos em que se pode constatar o quanto a 

cultura popular, associada ao planejamento, cria uma plataforma de ensino essencial para a 

promoção de outras linguagens. Embora os professores reconheçam certa dificuldade em lidar 

com todo o acervo cultural, o trabalho com a cultura popular, de modo geral, engradece o 

processo educativo, tanto para o aluno como para o professor. Desse modo, os professores são 

tomados pela compreensão de que vale a pena inserir no currículo os saberes da cultura 

popular, destacando o currículo escolar, que deve ser flexível, não dissociando os produtos 

dos seus produtores. Essas ponderações dialogam com Freire (2001, p. 45) quando assevera:    

 

É preciso que a escola respeite e acate certos métodos populares de saber 
coisas, quase sempre ou sempre fora dos padrões científicos, mas que levam 
ao mesmo resultado. É preciso que a escola, na medida mesma que vá 
ficando mais competente, se vá tornando mais humilde.  

 

Vale destacar que os professores declaram que, ao trabalharem com a cultura popular, 

a prática pedagógica abre-se para várias possibilidades, na medida em que reconhece as 

diferenças identitárias e promove a participação, tendo como elemento desencadeador as 

referências culturais das comunidades dos seus alunos. Desse modo, a escola pode se tornar 

um espaço ativo de um projeto participativo de educação, igualmente como Freire propunha 

por meio dos círculos de cultura. Para o autor, os: 

 

Círculos de cultura eram espaços em que dialogicamente se ensinava e 

aprendia. Em que se conhecia em lugar de fazer transferência de 

conhecimento. Em que se produzia conhecimento em lugar de justaposição 

de conhecimento feito pelo educador ao, ou sobre, o educando. Em que se 

construíam novas hipóteses de leitura do mundo (FEIRE, 1994, p. 155). 

 

Assim, as salas de aulas podem se tornar espaços que se inspiram nesses círculos. Os 

relatos dos professores demonstram que, sutilmente, essa perspectiva já os mobiliza. No 

entanto, como Freire também insistia na permanência dessas atividades com a população, isso 
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quer dizer um projeto efetivo de educação nesse sentido, os professores ainda precisam 

insistir e perseveram nesses propósitos. Contudo, não podemos ocultar suas astúcias e táticas 

audaciosas (CERTEAU, 2014) ao subvertermos as prescrições curriculares materializadas no 

livro didático para dialogar com a cultura popular do local e dos movimentos sociais.  

A relação entre os conteúdos curriculares e cultura popular pontuada pelos professores 

expressa a preocupação destes com a educação e com a escolarização dos seus alunos. Os 

seus depoimentos destacam também que essa relação pode coadunar aprendizagens para além 

de uma instrumentalização. Assim, postos os hiatos constatados entre educação formal e não 

formal encontrados nos dados produzidos nesta pesquisa, as narrativas dos professores 

registram o quanto essa dicotomia deve ser minimizada.  

Nesse sentido, destacamos nesta análise o excerto da professora Sizaltina, o qual 

retrata como a cultura popular, aliada aos conteúdos, pode dar rumos mais efetivos para o 

ensino. 

 

Tenho algumas experiências positivas com a cultura popular. Primeiro 
trabalhei na sala e depois expandi para toda a escola. Este trabalho foi uma 
feira de cultura popular. Pedi aos alunos que trouxessem vários materiais. 
Trouxeram objetos voltados para agricultura, religião, arte, e, ao final, pedi 
que trouxessem algumas pessoas da comunidade, benzedeiras, raizeiros, 
entre outros. A partir de cada aula, nós íamos apresentando o objeto e a 
produção. Prosseguimos no decorrer da unidade com esta atividade, a qual 
trabalhamos matemática, português, geografia, ciências e arte. O que quero 
dizer é que, diante dessa atividade com a cultura popular, os alunos puderam 
compreender que o seu conhecimento, que o conhecimento da sua 
comunidade não dissociava do conhecimento científico. Eles ficaram muito 
orgulhosos em compartilhar com a escola, lugar o qual eles apontam como 
de grande importância para a vida, os pertences de seus pais, avós e 
vizinhos. Assim, depois desta atividade, a reflexão sobre o contexto foi mais 
produtiva, [favorecendo a] assimilação dos conteúdos. Observaram que a 
cultura popular estava dentro de todos os componentes curriculares, que faz 
parte de um contexto. E o bom foi que todos os alunos puderam participar e 
se envolver. Reconheceram a importância da sua comunidade, que cada uma 
traz elementos riquíssimos da cultura popular. A feira de cultura 
proporcionou o elo entre o científico e o popular. Essa organização do 
trabalho pedagógico foi muito gratificante. Imagine se currículo já trouxesse 
essa comunicação de forma abrangente?  

 

Na defesa de um ensino mais plural, a professora Raimunda também expressou o que 

fez e quais resultados despontaram por meio da sua iniciativa:  

 

Sempre defendi o espaço da sala de aula como um potencializador das 

culturas. Muitas vezes, acham utopia, mas eu acredito. No ano passado, fiz 

um trabalho sobre os reisados. Os meus alunos estavam com dificuldade de 

aprendizagem e também muito indisciplinados. Foi quando surgiu a 

oportunidade de eu conhecer a realidade de alguns alunos. Muitos deles 
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participam do grupo dos caboclos, dançam e cantam. Aí pensei que poderia 

ser uma grande chance trazer este movimento para a sala de aula. Daí 

construí um plano de ação no qual envolveu todo o histórico e as produções 

[culturais]. Foi um resgate, deu muito trabalho, mas o resultado foi 

maravilhoso. Tanto é que muitos alunos de outras salas entraram para o 

grupo e hoje já participam. E os meus melhoraram o comportamento, 

desenvolveram-se consideravelmente. Então, por que não? A cultura popular 

é alegria, é discussão, é instrumento de superação.  

 

A professora destacou que nem todos os professores dispunham da mesma iniciativa, 

alegando que, em se tratando estritamente da cultura popular, por motivos diversos, muitos 

professores resistem a se indispor com as orientações curriculares. Porém, também ressaltou 

que compreende que não é fácil não cumprir as prescrições. Ela enfatizou que, dentro da 

própria escola, na gestão e, até mesmo, por parte de alguns professores, existe a falta de 

coletividade.  

 

Quando você quer, ou realiza uma atividade que sai fora da casinha, têm 

muitas rejeições. Às vezes trata como algo banal, que não levará a 

aprendizagem do aluno. E ainda questiona: e no final do ano, os alunos 

conseguirão ver todo o conteúdo?  Eu acho que também é falta de preparo e 

de não se identificarem como produtores de cultura. Falta muito apoio para o 

trabalho com a cultura popular e com o coletivo, talvez porque este 

chamamento não esteja exposto no PPP [projeto político pedagógico]. 

Portanto, muitos não demonstram interesses. Acho até que há mais 

resistência no currículo do que por parte dos alunos. (Professora Raimunda).      

 

A observação da professora toca um ponto de tensão, ou seja, as forças que interferem 

nas práticas educativas, que, algumas vezes, sinalizam para situações potencializadoras da 

aprendizagem, outras, condicionantes, tendendo à “educação bancária” (FREIRE, 2005). 

Nesse sentido, é preciso determinação e empenho dos professores para se contraporem às 

perspectivas alienantes em que a hegemonização dos conteúdos a serem ensinados tende à 

marginalização dos saberes das classes populares. Portanto, pensar no ensino numa 

perspectiva contra-hegemônica leva o professor a se comprometer também com os destinos e 

a formação dos seus alunos. A professora Olívia salienta: 

 

Imagino como fica a cabeça dos alunos. Porque eles assistem televisão, 
convivem com outros meios, aí chega na escola e vê um espaço que é seu, 
repartido de forma desigual. Imagino que muitas coisas que nós ensinamos 
nem despertem o prazer, o entusiasmo. Daí nossa pergunta: por que será que 
eles não aprendem? É claro que tem vários fatores, mas a autoestima é 
fundamental para despertar o interesse de qualquer pessoa, inclusive de uma 
criança.  
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Provavelmente, a educação, ainda, traz as marcas do ensino colonizador e das práticas 

sorrateiras que envaidecem o ensino elitizado e descaracterizam os saberes populares. Mas 

também se vê nos professores os agentes capazes de dialogarem criticamente por meio do seu 

poder de fala sobre a cultura popular e demais espaços onde se consagram o aprendizado. No 

entanto, mesmo cerceada pelas forças que oferecem perigo ao projeto de educação na 

perspectiva freiriana, professores constroem situações de ensino desafiadoras com os alunos. 

Esse entendimento é observado no argumento exposto pela professora Olívia. 

 

[...] nós sabemos da relevância do conhecimento científico, mas o campo 
formal não pode se tornar o algoz das produções populares. Pelo contrário, é 
neste espaço que criamos elos de discussões, a fim de propor e contrapor. 
Neste sentido, os conhecimentos permeados no currículo através dos 
conteúdos não podem de forma alguma ofuscar o enredo cultural de cada 
indivíduo. 

 

Nessa linha de análise, não basta entender que a cultura popular mobiliza discussões, 

mais do que ter essa concepção, precisa-se urgentemente ilustrar de maneiras tantas essas 

percepções que adentram e permeiam as escolas. E mais, articular essas discussões com os 

conteúdos propostos no currículo prescrito. Realmente, a temática carece de maior 

visibilidade, e, mediante as angústias dos professores, percebemos que eles pretendem 

construir outras configurações do trabalho pedagógico no campo do ensino e da 

aprendizagem. De fato, os professores desejam oferecer um ensino significativo, em que o 

aluno tenha oportunidades de dialogar com outros conhecimentos, e, nesse sentido, os 

professores insistem no ensino com a cultura popular. Além disso, não refutam ensinar o 

saber científico, pelo contrário, alimentam a esperança de que os saberes populares sejam 

articulados com os conteúdos propostos no currículo prescrito.  Nessa perspectiva, esclarece: 

 

Não é desmerecendo os saberes, mas tenho certeza que é compartilhando 
que a escola poderá favorecer um ensino mais sistematizado, participativo e 
coletivo. Então, a busca por este casamento é salutar.  Acho que é direito do 
aluno experimentar e o dever da escola em proporcionar (Professora 
Sizaltina). 

 

Contudo, a professora Olívia declarou que possui dificuldade para relacionar o 

conhecimento científico com o saber popular, não que lhe falte competência, pelo contrário, o 

que dificulta é a falta de um projeto da escola que coloque em diálogo essas relações. Diante 

de tantos contratempos que tensionam a dinâmica escolar, os professores não desistem, 

conforme destaca Olívia:  
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[...] isto tudo acontece porque tenho desejos, aspiro o que há de melhor para 

meus alunos e acho, sinceramente, que a cultura popular é um caminho 

legítimo. [...]. Desejo que eles se apropriem do conhecimento popular, da 

cultura popular, pois, a partir do momento que o aluno conhece, se sente 

mais parte da comunidade, tem mais domínio, quer se mostrar e pode, 

perfeitamente, ressignificar este conhecimento. E quanto ao trabalho com a 

cultura popular, é justamente esta proposta de educação que pretendo 

construir, uma educação de abertura onde os alunos se tornem 

protagonizadores. 

 

Nessa perspectiva, são muitos os desejos apontados pelos professores, o que 

demonstra comprometimento com o saber comunitário, por meio do qual almejam superar 

qualquer possiblidade de instrumentalização dos alunos frente aos conteúdos recomendados 

pelo currículo escolar.  A professora Júlia destacou:  

 

                                         A importância de se trabalhar com cultura popular está na valorização dos 

saberes. E, além da compreensão mais profunda que o aluno possa ter, 

também envolve o despertar da autoestima e a divulgação. Outro ponto 

importante é que, às vezes, as pessoas têm um conceito errado sobre o tema. 

Então, precisamos trabalhar para desmistificar [para que possam] entender 

melhor a cultura popular. Tem também a questão de manter viva e fortalecer 

as identidades locais, criar a identidade voltada para o bem de todos.  

 

A compreensão da professora vai ao encontro das articulações que possam fortalecer o 

processo educacional, no que compete ao crescimento das relações com experiências do outro 

e, principalmente, o reconhecimento e o respeito às diferentes culturas. Essas inspirações 

viabilizam positivamente o processo de ampliação do conhecimento abordado na aula e a 

capacidade dos alunos de conviver no mundo diverso. Dessa forma, nos relatos, os 

professores destacam que os conhecimentos que a escola ensina são mais facilmente 

aprendidos quando estes são abordados de modo articulado com os saberes populares.    

Nesse sentido, novas configurações curriculares vão se constituindo por meio da 

cultura popular. São narrativas de vida que, em muitos dos casos, não podem nem devem ser 

dissociadas, pois é a realidade em que vivem professores e alunos, ou seja, são as suas 

histórias e de suas comunidades. A professora Sizaltina destacou: 

 
[...] é algo que me faz bem, pois saber da história dos quilombolas, do 

indígena através das manifestações da cultura popular é muito grandioso. 

Percorrer entre as histórias e entender que através das narrativas sobre as 

carrancas, as lendas do rio São Francisco, há toda uma crítica que conta e 

denuncia as mazelas sociais [...]. Através desse vetor chamado cultura 
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popular, há denúncia, mas também tem o papel fascinante de celebrar a arte 

e a vida. 

 

A narrativa da professora Sizaltina faz-nos acreditar que vale a pena insistir nas 

práticas pedagógicas dos professores enquanto mecanismo de transformação social. Com 

certeza, são professores que desafiam as imposições curriculares, dando outros rumos não só 

às aprendizagens, mas, sobretudo, à perspectiva histórica e local para cada aluno. Até então, 

são esses professores os difusores da cultura popular, que a tomam como subsídio 

fundamental nas práticas escolares. A professora Sizaltina também destacou: 

 
Através desta compreensão se constrói o respeito e o diálogo com a 

diversidade e criatividade humana.  E nestas visões do campo cultural é 

possível compreendermos as dimensões sociológicas, filosóficas e 

antropológicas. Acredito que é muito enriquecedor aprofundar essa 

discussão no campo formal.  [...] é nesta educação que acredito, a educação 

das possibilidades humanas, da compreensão e do respeito pelo fazer do 

outro. 

 

Esses apontamentos da professora Sizaltina dialogam com a perspectiva de Freire 

(2001) ao defender uma educação como prática da liberdade. Assim, esse desejo só é possível 

na medida em que se valoriza o outro como sujeito de direito, como sujeito de possiblidades, 

como sujeito carregado de histórias. Nas narrativas produzidas por esta investigação, foi 

possível notar que alguns professores realizam ações em que essa perspectiva de educação 

fundamenta as práticas que desenvolvem em suas escolas.  

 

                            Eu faço a minha parte. Seria bom se todos tivessem essa compreensão, mas, 
infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. Alguns querem as coisas 
mais fáceis, outros preferem deixar do jeito que está. Felizmente, muita 
gente aqui pensa na mudança, mas, enfim, não abraça a causa. Mas a gente 
sabe também que, em qualquer grupo, sempre haverá estas oposições, isto é 
normal. Eu mesmo não julgo no sentido negativo os meus colegas que 
pensam diferente de mim, mas acho que, quando trabalhamos com o público, 
o mínimo que devemos fazer é trabalhar na perspectiva da diversidade. 
Ainda mais olhando nossos alunos, são em sua maioria advinda da zona rural 
ou são filhos do homem e mulher do campo (Professora Sizaltina). 

 

A reflexão da professora faz sentido, no entanto os enfrentamentos não são assumidos 

por todos, alguns protagonizam, outros se acomodam. Cabe considerar, contudo, que o 

trabalho docente possui suas particularidades, grande sobrecarga de atividades, remuneração 

precária, desvalorização social, apenas para citar alguns. Esses aspectos interferem 

negativamente no entusiasmo e empenho dos professores diante das práticas pedagógicas que 

desenvolvem na escola. Assim, se, de um lado, temos professores que ainda não se envolvem 
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significativamente no exercício docente, por outro, temos as demandas dos alunos, e estes 

precisam também ser motivados a compartilhar suas experiências formativas e aprender os 

conhecimentos escolares.  

 

[...] os alunos acolhem bem quando realizamos atividades com cultura 

popular. As rodas são bem produtivas, o fato de estarmos falando das coisas 

que eles convivem, manuseiam e consomem, creio que seja mais prazeroso. 

Ir ao encontro de suas expectativas é muito interessante. Mesmo falando de 

alunos do 4º ano [do ensino fundamental], meninos e meninas de 9 anos. 

Mas eles conseguem perfeitamente explorar as coisas de maneira bem crítica 

(Professora Júlia). 

 

O depoimento de Júlia demonstra que o modo como o professor conduz o processo de 

ensino contribui para mudanças de posturas, reconhecimento e pertencimento à cultura local. 

Conforme foi ressaltado, o trabalho que envolve a cultura popular desperta sentimentos 

profundos, os quais tornam a pessoa mais aguerrida. Quanto à ênfase nos saberes da cultura 

popular, a professora Júlia também destacou: 

 

[...] é necessário que sejam mais explorados para que os alunos tenham o 

conhecimento mais aprofundado, reconhecendo a importância e também 

mudando a concepção errada da cultura popular. E, enxergando a cultura 

popular, ele também se enxerga, se valoriza. 

 

Desse modo, cabe considerar que os conflitos subordinam a prática pedagógica a 

reflexões pertinentes, oferecendo ao professor a oportunidade de transgredir, ou não, o que 

está, curricularmente, prescrito. Partindo desse pressuposto, a transgressão não é um estágio 

da mudança concreta, mudar de um lado ou de outro, mas também se caracteriza pela 

mobilidade de pensar o processo da mudança. Diante disso, identificamos um desses 

momentos quando a professora, ao mesmo tempo em que expõe seu ponto de vista, também 

se questiona:  

 

Será que as práticas sugeridas de educação caminham para a alienação ou 
emancipação? E as que nós professores desenvolvemos na sala de aula que 
julgamos libertadora, reflexiva? Será realmente que vestimos o discurso 
progressista, ou só reproduzimos as entrelinhas do currículo? Será que nossa 
intenção também não se pauta em uma educação de dominação? (Professora 
Júlia). 

 

As ponderações da professora mostram suas inquietações com a prática que 

desenvolve na escola e, consoante a isso, denunciam que o os “modos de fazer” (CARMO, 

2013) do professor não estão dissociados do currículo. Dessa forma, se o currículo, na sua 
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expressão, expõe situações de desigualdades, sejam em relação ao conteúdo ou aos modos 

como são abordados, claramente, essas situações serão reproduzidas e estendidas para a 

prática pedagógica. Consideramos, portanto, que são pontos que necessitam ser 

cuidadosamente observados, desde a seleção dos conteúdos até o processo de ensino que 

ocorre em sala de aula. E, diante de tantos atalhos que aparecem no contexto da escola, é 

preciso buscar respostas e tentar explicar alguns fatores de rejeição que transcorrem 

inabalados, alguns já propositalmente, outros desviam o foco dessa discussão. Contudo, 

Goodson (1997), ao reconhecer o papel social desse artefato, o qual inspira nos alunos sonhos, 

mudança, transformação, convoca os professores a refletir acerca dos procedimentos de 

entrada e saída do currículo. 

 

                                         É por isso que a capacidade de dar visibilidade a narrativas e atores menos 
conhecidos é um dos desafios principais da nova historiografia. Finalmente, 
é preciso sublinhar a dimensão social, uma vez que o currículo está 
concebido para ter efeito sobre as pessoas, produzindo processos de seleção, 
de inclusão/exclusão e de legitimação de certos grupos e ideias (GOODSON, 
1997, p. 10). 

Partindo desse pressuposto, não se pode negar a participação dos professores quanto à 

construção dessas novas narrativas, ouvir dos atores que estão perante essas problemáticas 

pode enriquecer e colocar à disposição interpretações plurais sobre os bastidores de 

construção do currículo tão relevantes na história da educação. Além dos professores, temos 

os alunos, a quem o currículo tem peso determinante. Nesse aspecto, é mais um fator 

importante de investigação, pois alunos são vidas, e estas dependem do que se veicula no 

currículo.  Assim, verificar como se entrelaçam as discussões até a sua execução demonstra 

tanto a importância dos alunos para a escola como também a preocupação com como esse 

currículo pode contribuir de forma potente na transformação social.  

Nesse sentido, consideramos que as inquietações apresentadas pela professora Júlia 

são fundamentais, pois demonstram que as situações de ensino para se construir uma 

educação mais participativa e contextual não nascem apenas do desejo dos professores e dos 

alunos. E, sem esse confronto, essas perturbações ocasionadas pelos professores, o currículo 

deixa de ser o instrumento conflitante e passa a servir à manipulação e se torna terreno fértil 

da implantação da doutrinação dominante (MOREIRA; SILVA, 1995).  Por isso, é preciso 

pensar num currículo em que a cultura e a educação popular tenham espaço, não se 

restringindo a datas comemorativas e personagens folclóricos abordados como algo inerte e 

externo às suas histórias e à de suas comunidades.  E, pensando na importância do currículo e 

suas interfaces, Goodson, então, convida os professores para as possibilidades de pensar a sua 
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construção baseados nos “não ditos”. Assim, o autor argumenta que: 

 

                          Uma história do currículo tem que ser uma história social do currículo, 
centrada numa epistemologia social do conhecimento escolar, preocupada 
com os determinantes sociais e políticos do conhecimento educacionalmente 
organizado. Uma história do currículo, enfim, não pode deixar de tentar 
descobrir quais conhecimentos, valores e habilidades eram considerados 
como verdadeiros e legítimos numa determinada época, assim como não 
pode deixar de tentar determinar de que forma essa validade e legitimidade 
foram estabelecidas (GOODSON, 1995, p. 10). 

                        

Tendo em vista o contexto atual, o qual convida a sociedade a se perguntar qual é o 

lugar de fala de cada indivíduo, a escola passa a ser também, nesse momento, um espaço a ser 

questionado. Nesse sentido, essa instituição precisa sensibilizar seus pares a discutir sobre as 

conjunturas e como estas determinam o destino de cada pessoa. Entretanto, a escola nesse 

ápice de estruturas, que vão e vem em muitos casos, omite sua verdadeira face, colocando-se 

duvidosamente a favor dos seus. Mas os professores, como parte integrante e interlocutora dos 

alunos, a priori, não podem ser compreendidos como alguém dissociado desse projeto 

hegemônico e dominante, assim, suas práticas repousam sobre as sombras do currículo, 

mesmo que, em muitos casos, tentem resistir, infringindo as barreiras, mas, ao final, suas 

práticas ficam sempre sobre o domínio do currículo. E, nesse sentido, “ [...] são dobras que se 

(des)dobram em infinitas maneiras para tentar compreender a relação” antagônica entre o 

currículo e a prática pedagógica” (BARZANO, 2008, p. 128). Nesse caso, entendemos que, 

para abranger o campo do currículo, tessituras em favor da cultura popular, professores e seus 

pares precisam usufruir de um esforço enorme através da prática pedagógica, isso significa 

dizer que o currículo ainda joga para fora o que poderia fazer parte desse universo que é tão 

plural.  
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CAPÍTULO 5 – PLANEJAMENTO E A CULTURA POPULAR 

 

Os diálogos sobre a prática pedagógica e o currículo têm se mostrado bastante 

complexos. Desse modo, em meio aos acirramentos nos contextos social, político e 

educacional, o professor torna-se um dos principias protagonistas no que diz respeito à sua 

compreensão sobre o currículo e à materialização deste em sua prática. Em muitos casos, ele 

recebe, quase unanimemente, o título de figura polivalente por atravessar esse contexto 

ambíguo que é a educação. Neste estudo, buscamos compreender como professores, frente ao 

sentido que se lhes atribui, materializam o currículo em sala de aula.  

 

5.1 Planejamento e suas interfaces com a cultura popular: a materialização do currículo 

 

As narrativas dos professores foram semelhantes quanto ao trabalho com a cultura 

popular. Para todos os entrevistados, desenvolver atividades relacionadas à cultura popular 

tem sido muito desafiador. São muitos apontamentos, que caracterizam dificuldades, seja pela 

falta de direcionamento dessa temática no currículo, pois este, como já relatado por elas, 

pouco orienta o trabalho docente, seja por questões relacionadas à formação, e, não menos 

importante, às cobranças insistentes por resultados e à centralidade dos conteúdos. Em 

observação aos depoimentos dos professores, abordar a cultura popular em sala de aula exige 

muita iniciativa. Tal justificativa dá-se pelas restrições do próprio currículo. Refutar, 

renunciar alguns dos muitos congestionamentos prescritivos exigem muita ousadia na prática 

pedagógica. Portanto, relutar com as muitas ordenações curriculares exige do professor 

atitude e, ao mesmo tempo, leva-o a correr riscos.  

Assim, ao questionar os professores sobre a materialização do currículo por meio do 

planejamento e as mudanças que ocorrem nessa transposição, a professora Júlia destaca: 

 

São várias mudanças, desde nosso olhar ao exposto, até articularmos tudo 

aquilo em um plano e, por fim, transformar em aula. Confesso que são 

muitas interpretações. Mas, às vezes, estas mudanças nos custam muito caro, 

porque nem sempre as mudanças são bem-vindas na escola. Somos 

orientados a cumprir fielmente a cartela dos conteúdos, e muitos dos guias 

não trazem a cultura popular.  

                             

Ao analisarmos essa narrativa, cabe considerar que, sem dúvidas, romper com regras 

estabelecidas ou, até mesmo, criar outros procedimentos, os quais são elencados como mais 

adequados e decisivos, tira o professor, em muitos casos, da sua zona de conforto. Conforme 
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observa Freire (1996), é na inquietação, na incompletude, que nos tornamos criteriosos e 

exigentes. A atitude da professora mostra seu compromisso com o aluno, demonstra também 

que a interpretação e reinterpretação do currículo são fomentadas por outras produções do 

conhecimento que são extremamente importantes para a formação dos discentes; nesse 

sentido, em muito dos casos, “O currículo recai em atividades escolares, o que não significa 

que essas práticas sejam somente expressão das intenções e conteúdos do currículo” 

(SACRISTÁN, 2000, p. 201).  

É imperativo, nesse sentido, observar cuidadosamente as perspicácias dos esquemas 

utilizados para difundir as ideologias dominantes transmitidas pelo currículo. Essa 

transmissão ocorre por vários veículos, desde a ausência de esquemas representativos até o 

livro didático, material comumente ofertado aos professores e alunado de todas as escolas 

públicas. E, nesses pontos, que, a princípio, parecem inofensivos, está embutida uma 

linguagem que, cotidianamente, vai materializando a ideologia e os interesses de grupos que 

expressam o modelo, baseado apenas num fundamento social, político e cultural (MOREIRA; 

SILVA, 1995).  

Porém, algo também chama a atenção, quando ela expõe o policiamento que é 

direcionado ao professor e à sua prática para executar os conteúdos prescritos. Mas, ainda na 

explicação da professora Júlia, entendemos porque é tão difícil para os professores buscar 

outros percursos pedagógicos.   

 

Há uma política arraigada do copiar e colar. Digo isto porque falam mesmo 

de autonomia, mas nós sabemos que a escola é um sistema, e este, por sua 

vez, é orientado por outros meios. Então, nos últimos anos, a cobrança pelos 

conteúdos, resultados de avaliações [externas] ficam em primeiro lugar. E, 

para chegar a estes resultados, há toda uma orientação. Então, nós, de certa 

forma, somos monitorados. Se trabalhamos de outra forma, assumimos 

riscos. E é isto o que acontece, nos arriscamos sempre (Professora Júlia). 

 

Trata-se de uma gama de exigências aos professores, sejam elas isoladas ou não, pelas 

quais o professor está sempre acarretado e também sob o controle interno e externo da escola. 

As explicações de Sacristán a respeito das competências do professor na hora de interpretar o 

currículo podem encontrar proximidades nas falas de Júlia. Para compreendermos esse 

possível elo, vejamos como Sacristán (2000, p. 204) expõe sobre a relação do professor e o 

ambiente escolar. O autor enfatiza que: 

 

                          O comportamento profissional destes está muito mediatizado pela pressão 
em ter de atuar, constantemente, sendo exigidos pelas urgências de um 
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ambiente que requer que um grupo numeroso de alunos se mantenham 
ocupado, dando cumprimento às exigências do currículo, às normas sociais 
da escola, etc. (SACRISTÁN, 2000, p. 204). 

 

Oportunamente, as reflexões de Sacristán (2000) denunciam com muita clareza as 

dificuldades postas aos professores, quanto à ideia de mobilizar o debate sobre a cultura 

popular, em um campo cingido pelo controle técnico e suas deliberações oficiais. Portanto, é 

preciso levar em conta o empenho, mas não só isso, como também por onde as atitudes 

auspiciosas dos professores percorrem até chegar à leitura pretendida.  

Diante disso, a professora Olívia explica de que forma é feita essas releituras a partir 

do currículo. Enfaticamente, ao falar do PPP, a professora demonstra sua insatisfação ao 

relatar que as entrelinhas ocupam um lugar incerto sobre a cultura popular. A grosso modo, 

tenta reordenar, reler o currículo com vistas à escola e também à comunidade, mesmo que 

esse esteja “vago” quanto aos repertórios da comunidade. Isso mostra que o professor, mesmo 

sentindo falta de uma maior explanação da temática no currículo, busca outros meios, outros 

links de discussões.  Entretanto, vale lembrar que, dentro do universo escolar, especificamente 

na sala de aula, o professor tem seu posicionamento quanto aos conteúdos abordados no 

currículo, os quais são identificados e rotulados como satisfatórios para a aprendizagem dos 

educandos.  Contudo, cabe considerar que, assim, o currículo é produto de relações e disputas, 

nas quais estão contidos valores e posicionamentos de muitos, e o professor, por sua vez, 

também vem de um território no qual estão empregados valores e condutas que ele, na 

condição de intelectual, constrói e adquire durante sua trajetória social (APPLE, 2005). Nesse 

sentido, podemos deduzir que esse profissional, no interagir com o cotidiano da sala de aula, 

confabula situações, as quais o coloca, diante de decisões em que ele precisa optar ou não por 

executar determinados conteúdos expostos no currículo. “Por isso, muitas das decisões que o 

professor tem de tomar aparecem como instantâneas e intuitivas, mecanismos reflexos e, por 

isso mesmo, é difícil, se não impossível, buscar padrões para racionalizar a prática educativa 

enquanto esta se realiza” (SACRISTÁN, 2000, p. 205). Contudo, apesar dos embaraços, os 

professores conspiram, vão silenciosamente reinterpretando o currículo, e os bloqueios vistos 

no currículo são interpelados com os saberes adquiridos ao longo da docência. Por isso, as 

contribuições da experiência profissional nesses momentos fazem a grande diferença em sala 

de aula. E a declaração dada pela professora Olívia, por sua vez, calcifica o que já vimos 

discutindo. A professora reitera e avalia que: 
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                            [...] as ações [voltadas à cultura popular], [...] no projeto fala de comunidade 

e a escola e vice-versa, [no entanto], vejo um tanto vago. Mas, pelas minhas 

experiências, organizo um planejamento, no qual costumo desenvolver 

estratégias de conhecer pontos, algumas referências culturais da cidade. Vou 

na casa do Careta, neste local, tem alguns registros importantes que precisam 

ser explorados e podem contribuir com a proposta sinalizada no PPP. 

Também utilizo entrevistas com as pessoas da comunidade, dos movimentos 

sociais, dos grupos artísticos, pois eles são produtos vivos e grandes 

produtores (Professora Olívia).                   

 

Ao fazer referência à imprecisão do currículo, quanto à cultura popular, Olívia 

também aponta as produções dos saberes em sala de aula. Nesse caso, confirma que, ao estar 

em sala de aula, o professor apropria-se de artefatos da sua experiência para lidar com os fatos 

reais (TARDIF, 2002). Em Tardif, os fatos reais, os “dribles” proporcionados pelos docentes 

são caracterizados como “habitus”
4
.  Para Tardif (2002), “[...] habitus podem transformar-se 

num estilo, em „macetes‟ da profissão e até em traços da personalidade profissional: eles se 

manifestam, então, através de um saber-ser e de um saber-fazer pessoais e profissionais 

validados pelo trabalho cotidiano”. Então, ao sinalizar os problemas no currículo e, dentro das 

possibilidades, intercalar outras fontes interativas, para realizar atividades com os alunos, a 

professora demonstra certa familiaridade metodológica, o saber-fazer. Possivelmente, a 

maturidade da profissão consubstancia o leque de oportunidades que conduzem a professora a 

fomentar, sempre que oportuno, outros trabalhos sobre a cultura popular. E essa familiaridade 

aproxima e marca seu planejamento, o que Freire (1996) denominou eixos temáticos para 

trabalhar com as vivências das classes populares. Ainda destaca: 

 

                            Em meu plano de curso, trabalho por unidades, através das datas 

comemorativas. Eu sigo um tema, por exemplo, agora mesmo trabalharemos 

com o aniversário da cidade, aí aproveito o que pode ser implementado e 

ampliado sobre a cultura popular. As datas comemorativas são os pontos de 

partida. Mas nem sempre é possível contemplar a cultura popular (Professora 

Olívia). 

 

         Ainda o fragmento reporta e potencializa o valor da experiência profissional. Por meio 

desse mecanismo, o professor tem grande apoio na hora de produzir, orientar e desenvolver 

uma atividade. Nesse contexto, a inferência que fazemos é que a experiência adquirida 

                                                 
4
 Habitus, para Bourdieu (2002, p. 167), é um sistema de disposições duradouras e transponíveis que, 

integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, 

de apreciações e de ações e torna possível efetuar tarefas infinitamente diferenciadas graças às 

transferências analógicas de esquemas que permitem resolver os problemas da mesma forma e às 

mesmas correções incessantes dos resultados obtidos, dialeticamente produzidas por esses mesmos 

resultados .  
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possibilita ao professor ter reflexões acerca dos efeitos sobre o processo do ensino e 

aprendizagem, e, a depender da sua atuação, podem ser positivos ou negativos.  

           Assim, segundo Olívia, a partir da sua autocrítica, as atividades fomentadas por ela não 

correspondem ao potencial cultural que o município possui. Diante do seu ponto de vista, a 

cultura popular deve ter um destaque perante a cultura da escola. Mas, contrariando o desejo 

da professora, a escola ressalta por meio das práticas sutis a visibilidade da política do 

mercado, a qual é representada pela cultura de massa que, como argumenta a professora, 

acaba achatando a cultura popular. E, ainda como assevera Forquin (1993), é injustificável na 

realidade atual desconsiderar a diversidade de identidades existentes na escola.  

  
[...] competir com este mercado, eu digo que é um dos grandes gargalos para 

nós professores. Buscar neste momento, no qual é evidente uma produção 

momentânea das coisas, onde o que agora é, mais tarde já não é mais, 

representa um desafio e tanto. Mas, é também a partir das nossas reflexões, 

do nosso tato pedagógico, que iremos selecionar ou, ao menos, tentar inserir 

contextos de práticas sociais que possam contribuir com o processo da 

formação humana de cada um dos nossos alunos (Professora Olívia). 

 

Ao analisar essa narrativa, percebemos que existe um encontro das falas da professora 

com o pensamento de Certeau (2009). Ao fazer a leitura do currículo e desse distanciar da 

vida prática dos alunos, a professora, como diria o autor, começa a vaguear, no intuito de 

encontrar outras itinerâncias, porque, para Certeau (2009, p. 38), “O cotidiano se inventa com 

mil maneiras de caça não autorizada”.  

Por meio do depoimento das professoras, é possível destacar que elas são as principais 

interessadas na inclusão da cultura popular no currículo da escola. Embora estejam presentes 

inúmeras situações contrárias, suas práticas pedagógicas têm demonstrado certo 

comprometimento com os saberes locais. Logo, pela maneira como tratam a cultura popular, a 

forma como reconhecem e tentam elaborar uma interface entre o conhecimento popular e os 

conteúdos programáticos, é possível perceber um pequeno lapso, um rompimento com a 

sequência hierárquica do ensino, contudo suas práticas pedagógicas vêm sugestionando os 

saberes “híbridos” (BHABHA, 1998). 

Desse modo, as bricolagens
5
 (CERTEAU, 1998) dos professores denunciam também 

que o currículo não esboça qualquer interesse em mencionar os produtos fabricados e 

produzidos com base nas problematizações ou qualquer inclusão dos elementos culturais. 

Isso, de sobremaneira, sobrecarrega o professor, pois este profissional tem que tatear o 

                                                 
5
 Certeau (1994) utilizou a noção de bricolagem para representar a união de vários elementos culturais 

que resultam em algo novo (NEIRA, 2012, p. 610). 



114 
 

currículo, buscando lacunas e oportunidades que os permitam rebelar-se. A professora Olívia, 

por exemplo, reforça que, nessa luta, em que estão em jogo algumas prioridades, os 

professores acabam quase solitários. 

 

O PPP não é um documento de muita clareza. Quero dizer com isto que não 

há explanação sobre a cultura popular. E, por isso, é que, enquanto 

professora, vou com as minhas ideias encaixando algumas coisas que acho 

interessante falar. Às vezes, penso até que, se não estará errado em fazer isto, 

mas vou remando contra a maré. 

 

Ao expressar “vou com as minhas ideias encaixando algumas coisas que acho 

interessante falar”, a professora, certamente numa ação calculada, vai imprimindo suas 

marcas em um território “vigiado” que é o currículo. Apesar do cuidado de não burlar as 

temidas imposições, a professora, em suas táticas sutis (CERTEAU, 1994), reelabora as 

prescrições. As produções realizadas pela professora assentam-se no que Certeau assinala 

como piratarias ou clandestinidade. “As ideias encaixadas” no currículo podem ser 

interpretadas de duas maneiras: a primeira é a de que currículo, por ocasião, é um produto de 

imposições, e a segunda é a de que, é a partir dessas imposições que os professores, 

astuciosamente, vão reinventando o cotidiano, que já vem prescrito, mas eles, astuciosamente, 

pervertem e reescrevem outras histórias.  

Mesmo com intenções produtivas, os professores sentem-se culpados por algumas 

transgressões curriculares. Ainda que, pedagógica e didaticamente, as atividades não 

apareçam soltas, o poder que o currículo e a cultura escolar têm de cercear as suas práticas 

deixa-nos constrangidos.  

 
Parece que o currículo tenta preparar os alunos apenas para o mercado de 

trabalho, instrumentalizá-los, esta é a palavra. E nós professores é que 

vamos, dentro das possiblidades, construindo este diálogo mais reflexivo 

sobre todos estes desafios que envolvem a sociedade (Professora Olívia). 

 

Este é o grande desafio da cultura escolar: pensar no equilíbrio entre harmonizar este 

mundo capitalista e ascender o imaginário e a vida real dos alunos, sendo possível que estes 

convivam em mundos diferentes e harmônicos, onde a identidade de cada pessoa seja 

representada com base na importância dos elos culturais. Na narrativa da professora Olívia, é 

possível notar a preponderância da cultura escolar.  

Nesse sentido, a escola admite as interferências do mercado na manipulação da 

informação no incentivo ao consumo, ao imediatismo. São pontos fortes de discussões em 
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que, de um lado, temos uma cultura do consumo, da alienação, e, de outro, busca-se talvez 

repensar nossas ações enquanto sujeitos de direitos e deveres. Apresentar nossas experiências 

para os nossos alunos talvez faça a grande diferença no processo de valorização das diversas 

educações. Assim, Moreira e Silva (1995) identificam que o currículo oficial ainda oferece 

“perigo” quanto às reproduções das forças dominantes, e, nesse sentido, os autores pontuam 

que a grande tarefa dos professores é, justamente, analisar esses itens com vistas a uma 

política que permita o combate das forças que norteiam o currículo, dificultando outras visões 

de mundo. Para os autores, essa vigilância ajudará os professores a visualizar 

panoramicamente o currículo, tornando-o campo cultural de construção e produção de 

sentido, terreno da luta pela transformação das relações de poder. 

Retomamos a fala da professora Júlia, a fim de apresentarmos as marcas das 

prescrições curriculares que privilegiam alguns conteúdos em detrimento de outros. 

 

[...] em momentos, tenho certa resistência em trabalhar [com a cultura 

popular], não porque eu não goste, pelo contrário, mas pelo fato de muitos 

alunos, pela falta de compreensão e distorção, acabarem também resistindo. 

Então, há preconceito sim, talvez não seja nem isto, talvez seja uma defesa 

dos alunos para não serem alvo de desprezo em questão da aceitação da sua 

cultura. E aí, em outro momento, a gente fica deslocada achando que a culpa 

é nossa.  Ficamos sem querer retomar o tema por constrangimento. 

 

Esse depoimento possui um forte significado, aflige, principalmente, os principais 

atores escolares, professor e aluno. O primeiro reconhece a importância de seu papel no 

processo de socialização dos saberes, no entanto, ao abordar a cultura popular na aula sente-se 

culpado por não ter êxito a priori. O segundo, pela falta dessa representação, acanha-se ao 

ouvir sobre suas vivências. Em suma, ambos são vítimas de um processo no qual a cultura da 

escola prega práticas epistemológicas que negam a igualdade e, por conseguinte, a 

representatividade. Desse modo, Forquin (1993) relata algo muito interessante sobre a cultura 

da escola e o posicionamento dos professores. Entre outras coisas, o autor observa que a 

forma como a cultura escolar é difundida, ainda que predominantemente, ocorre de maneira 

bastante conflituosa. Essa lógica dá-se da seguinte maneira: por um lado, os professores, 

pressupondo a inclusão, acabam fragmentando os conteúdos, e, por outro, estes, de certo 

modo, não fazem uma leitura ampla sobre a cultura popular. Nas palavras da professora 

Sizaltina, a cultura escolar é determinante nas decisões da escola; adverte que: 

 

A cultura popular no espaço escolar ainda dá uma grande conotação ao 

produto folclorizado, do oba-oba! É uma visão de culminar projeto. E a 
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cultura popular é mais do que isto, é identidade, são pessoas que carregam 

dentro de si uma memória, têm um valor muito grande. Assim, às vezes, 

quem passa só olha a beleza externa, mas e o interior? E a leitura profunda 

dessas construções, de quem pensa, quem vive, o que significa? Tudo isto 

tem um saber e um sabor muito especial. E essas leituras têm que fazer parte 

do nosso planejamento. 

 

          Em sua narrativa, a professora Sizaltina reconhece a potencialidade do planejamento e 

que o professor é o real mediador entre os documentos curriculares e os educandos. Portanto, 

o professor deve ser encorajado a realizar essas tão almejadas mudanças. Mas, a partir desses 

depoimentos, fica claro que grande parte deles busca reinterpretar o currículo a fim de travar, 

mesmo que timidamente, o debate sobre a cultura popular. Nessa perspectiva, o currículo não 

pode ser mais visto como apenas o instrumento de métodos e técnicas, mas como o tapete da 

escola por onde transitam as várias facetas da cultura. Assim, “[...] hoje, o currículo é um 

processo no qual se estabelece um diálogo, por assim dizer, entre agentes sociais, elementos 

técnicos, alunos que reagem frente a ele, professores que o modelam, etc.” (SACRISTÁN, 

1998, p. 16). Entre os vários pontos que demandam o currículo, algo é primordial ao 

professor: ser vigilantes e reflexivos acerca dos contextos educacionais, sociais e políticos, 

nos quais os alunos estão imersos. Desse modo, é importante ter presente o discernimento 

para selecionar contribuições que melhor ofereçam aos alunos a oportunidade de conviver e 

pertencer ao processo ensino e aprendizagem. Diante dessas considerações, a professora 

Sizaltina acrescenta que: 

 

Em muitas datas, não dá para encaixar a cultura popular, mas, em muitos 
outros conteúdos, aparecem oportunidades. Aí, às vezes, eu trabalho falando 
da cultura popular que nem eu mesmo percebo. Preferencialmente, são os 
conteúdos, mas, se tiver uma oportunidade, como já disse, faço algumas 
atividades.  
 

Nesse sentido, é pertinente avaliar como os professores utilizam seu lugar de fala para 

resistir, desobedecer e, enfim, promover os desdobramentos em relação à materialização do 

currículo. Assim, muitos professores criticam as imposições curriculares que chegam até eles, 

destacando a inadequação à realidade dos educandos, o que leva alguns a resistirem a essas 

formas padronizadas do conhecimento. Dessa forma, as astúcias (CERTEAU, 1998) utilizadas 

pelos professores passam a ser as grandes aliadas na hora de operacionalizar o currículo. Os 

modos pelos quais os professores afrontam as imposições curriculares são diversos; suas 

ações são observadas desde a sua não execução até a criação de outras táticas (CERTEAU, 

1998) pedagógicas para abordar o conteúdo. Ainda segundo esse autor, as produções, e, nesse 
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caso, reportamo-nos ao currículo, “[...] racionalizada, expansionista além de centralizada, 

barulhenta e espetacular”, e, ao contrário de tudo isso, as práticas dos professores ao operar 

cladestinamente,  

                         [...] esta é astuciosa, é dispersa, mas, ao mesmo tempo, ela se insinua 
ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar com 
produtos próprios mas nas maneiras de empregar  os produtos impostos por 
uma ordem econômica e dominante (CERTEAU, 1998, p. 39). 

 

Ao ocuparem a sala de aula, sutilmente, os professores vão relendo o currículo, dando 

suas marcas, compreendendo suas facetas, mas tudo sem rasurar os produtos que estão postos; 

mesmo os professores ocupando imperceptivelmente essa região e labutando com suas 

teimosias, os consumidores (alunos) terão sempre, a princípio, a execução do que vem pré-

estabelecido no currículo.  Conforme argumenta Freire, esses artifícios, também chamados de 

resistência, vão fortalecendo a prática pedagógica e:  

 

A necessidade desta resistência crítica, por exemplo, me predispõe de um 

lado, a uma atitude sempre aberta aos demais, aos dados da realidade; de 

outro, a uma desconfiança metódica que me defende de tornar-me 

absolutamente certo das certezas. Para me resguardar das artimanhas da 

ideologia, não posso nem devo me fechar aos outros nem tampouco me 

enclausurar no ciclo de minha verdade. Pelo contrário, o melhor caminho 

para guardar viva e despertar a minha capacidade de pensar certo, de ver 

com acuidade, de ouvir com respeito, por isso de forma exigente, é me 

deixar exposto às diferenças, é recusar posições dogmáticas, em que me 

admita como proprietário da verdade (FREIRE, 1995, p. 134). 

  

Discutir esses pressupostos que estão ligados direta ou indiretamente à prática 

pedagógica é avançar e reconhecer que o professor, no processo da escolarização, é mais do 

que um mero receptor e executor dos programas escolares. Ele, se, por um lado, 

operacionaliza as prescrições, por outro, resiste a elas, modifica-nas para atender a situações 

reais de ensino e às necessidades formativas de seus alunos. A professora Olívia, ao descrever 

sua prática, destacou o modo como articula os conteúdos curriculares com os elementos da 

cultura popular. 

 

[...] se eu estiver trabalhando com língua portuguesa – produção textual – 

gosto muito de inserir o cordel, parlendas, cantiga de roda, trava-língua, e 

isto tem dado muito resultado. Quando trabalho com história, procuro 

abordar os costumes da comunidade, por exemplo. Quando trabalhei o texto 

“bonecas”, relatamos sobre as produções, como era feita na região, como se 

brincava, [problematizando], quem não tinha acesso às bonecas produzidas 

na indústria brincavam com quais tipos de bonecas? Vou inserindo 

questionamentos que direcionam para as práticas da cultura popular. 

Também trabalhamos as questões raciais, e o fio condutor é a cultura 
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popular. Eu mexo muito com a cultura desses meninos, acho importante falar 

sobre isto. Acho muito importante falar sobre as preciosidades que revelam 

muito sobre nossa história. 

 

O depoimento da professora Olívia, de certo modo, demonstra que, perante as 

imposições curriculares, ela tem articulado, astuciosamente (CERTEAU, 1998), os conteúdos 

disciplinares das séries em que leciona com os elementos da cultura popular local, 

incorporando, inclusive, um olhar crítico no que se refere ao acesso a bens materiais, questões 

raciais, valorizando a cultura enquanto identidade. Forquin (1993, p. 9), ao analisar os 

conteúdos a serem ensinados na escola, destaca: 

 

É por isso que todo questionamento ou toda crítica envolvendo a verdadeira 

natureza dos conteúdos ensinados, sua pertinência, sua consistência, sua 

utilidade, seu interesse, seu valor educativo ou cultural, constitui para os 

professores um motivo privilegiado de inquieta reação ou dolorosa 

consciência.  
     

Nesse sentido, regido pelas escolhas que realiza no processo educativo, o professor é 

um mediador fundamental, no entanto lhe cabe também ter parâmetros e critérios para suas 

escolhas e decisões. Forquin (1993) busca esse ponto de confronto entre os conteúdos a serem 

ensinados e o processo educativo.  Assim, o autor considera importante a problematização e a 

reflexão sobre as questões culturais e escolhas educativas. Ao relatar sobre as adversidades 

que atravessam o trabalho docente, a professora Raimunda destaca o quanto, algumas vezes, é 

tomada pelo desânimo por insistir com a abordagem da cultura no currículo escolar. 

 

Tem horas que, sinceramente, penso em desistir. Falo assim: se o currículo 

tem dificuldade de viabilizar este compromisso, por que eu, que já tenho 

tanto trabalho, vou insistir em algo que muitos não estão nem aí? Mas volto 

atrás e, às vezes, conversando com minhas colegas que me dão força para 

não deixar de lado. É assim mesmo, a gente fala as coisas no calor, mas é 

porque também não tem muito incentivo.  

 

Considerando o esforço dos professores, mais uma vez, reconhecemos e ressaltamos 

que eles, por meio da atividade docente, são capazes, mesmo quando o território é regido por 

regras educativas que conspiram contra sua atuação; e, nesse caso, Certeau (1998) argumenta 

que os sujeitos podem, em determinado momento, ter a chance de problematizar, barulhar a 

ordem dominante, dar golpes, e, onde a situação parecia inabalável e homogênea, as 

criatividades das práticas cotidianas revertem situações dominadores em situações favoráveis. 

Em consonância com esse argumento, Sacristán (2000) avalia a atuação do professor frente às 
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decisões políticas e pedagógicas e defende que esses profissionais, por meio de sua prática, 

reinterpretam tanto o currículo quanto as situações que os colocam em desafios.   

 

[...] na hora de materializar este currículo são postos os desafios. Primeiro 
que o ponto forte são os conteúdos, e aí vêm as datas. Se eu fosse pegar ao 
pé da letra o que diz o currículo sobre a cultura popular, vou ser sincera, não 
trabalharia. Mas eu puxo algo daqui, puxo algo dali e surge muita coisa. Mas 
alerto que, na prática, estou devendo, porque, no geral, são atividades ainda 
muito pontuais (Raimunda). 

 

Narrativas como essa permite-nos considerar que os professores caminham na 

produção de novas epistemologias, embora, em muitos casos, não tenham consciência disso. 

Sublinham no processo de escolarização teimosias frente ao currículo, elemento pedagógico 

que ocupa na escola um pilar importante para as tomadas de decisões. Numa primeira 

instância, os professores reconhecem o que está previamente estabelecido no PPP e no plano 

de curso, no entanto asseguram que, ao planejarem o que farão na aula, articulam e 

incorporam os elementos da cultura popular apontados nos documentos curriculares. 

 

Eu acho que a maior discussão realmente acontece em sala de aula por meio 

do que eu sinalizo no plano de curso a partir de rodas de conversas, leituras, 

questionamentos e produções. Isto depende muito dos conteúdos expostos no 

PPP, porque seguimos as orientações. Mas o plano de aula é que apresenta 

esta temática. Nosso instrumento seguro para esta parte mais efetiva 

realmente é o plano de aula (Professora Olívia). 

 

Fundamentadas no PPP, as professoras, de modo astucioso, criam táticas (CERTEAU, 

1994) para articular o prescrito e o emergente (cultura popular), movimentando o cotidiano da 

escola. Por sua vez, Freire (1995) exalta que, para dar conta de uma educação de 

possibilidades numa perspectiva humanizadora, é necessário apostar nas inventividades e 

reconhecer o educando como parte intrínseca. Nesse aspecto, o professor busca aproximar 

teoria e prática. Percebendo a temperatura das negociações pedagógicas com os alunos, é 

possível prever indicativos positivos, seja no desenvolvimento participativo do educando, seja 

na função da escola enquanto instrumento das negociações. Contudo, apesar das restrições 

encontradas,  

 

[...] não é possível ao (à) educador (a) desconhecer, subestimar ou negar os 
saberes de experiência feitos com que os educandos chegam à escola. [...] 
partir do saber que os educandos tenham não significa ficar girando em torno 
deste saber. [...] partir do “saber de experiência feito” para superá-lo não é 
ficar nele (FREIRE, 1992, p. 59). 
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Ciente desses feitos é que os professores, a despeito das imposições curriculares, ainda 

se sentem inspirados para implementar sua prática e, consequentemente, melhorar o ensino. 

Portanto, a partir de então, fica claro que o ato de educar e suas ramificações não se prendem 

ao exercício mecânico, muito menos, a uma atividade que se reduz ao treinamento. Porque, 

assim como Candau (2016, p. 807 ) assevera: 

 

Não acreditamos na padronização, em currículos únicos e engessados e 

perspectivas que reduzem o direito à educação a resultados uniformes. 

Acreditamos no potencial dos educadores para construir propostas 

educativas coletivas e plurais. É tempo de inovar, atrever-se a realizar 

experiências pedagógicas a partir de paradigmas educacionais “outros”, 

mobilizar as comunidades educativas na construção de projetos político-

pedagógicos relevantes para cada contexto. Nesse horizonte, a perspectiva 

intercultural pode oferecer contribuições especialmente relevantes. 

 

Ainda analisando o depoimento da professora Olívia e o harmonizando com o 

argumento de Candau (2008), com certeza, ela imagina o currículo como objeto que pode ser 

transgredido, e isso é manifestado quando o plano de aula é operado, ao falar das ações mais 

barulhentas dentro da escola. Diante desse argumento, que não é nada provinciano, a 

professora contempla sua visão antenada e, sobretudo, a importância da prática pedagógica na 

importação de outros elementos para a vivência do currículo.  

 

É importante transportar essas educações para dentro da escola, pois são 

vivências e muitas delas relacionadas diretamente ao cotidiano dos alunos. 

Além de ser menos engessado, contrário aos conhecimentos mecanizados 

que veiculam todos os dias na escola. A cultura popular é lição de vida. 

Quando o aluno tem certas inquietações, e que, na espontaneidade, trazem 

algo, dou atenção, e isto, muitas vezes, não está exposto no plano de aula. É 

o momento ali e devemos partilhar sim com o aluno. E aquela aula é capaz 

de mobilizar outras circunstâncias para o aluno, onde ele compartilha com 

outros colegas e até com a escola como um todo (Professora Olívia). 
 

Os relatos apontam que as professoras não concorrem com o PPP, pelo contrário, 

dentro de um espaço vigiado, cria táticas (CERTEAU, 1994) nos interstícios, nas frestas do 

planejamento para dialogar sobre a cultura popular. A professora Sizaltina ressaltou: 

 

[...] muitas vezes nos valemos das nossas insistências, do nosso plano de 
aula. [...] nesse sentido, o professor todos os dias faz enfrentamentos com ele 
mesmo por desafiar os limites da sua prática, e isto envolve uma série de 
fatores, desde a mediação entre o PPP e o plano de sala de aula, até 
intermediar a recepção dos alunos quanto ao que é ensinado e também do 
seu desejo. 
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Encontrar conexões entre o PPP e todas as adjacências que envolvem os alunos e suas 

interações sociais requer do professor sempre revisitar o montante de experiências adquiridas 

ao longo da sua vida profissional sem esquecer as arquiteturas individuais. De certo modo, 

encontramos situações ambíguas, de um lado, o PPP, que define os repertórios precisos para a 

aprendizagem dos alunos e, do outro, a diversidade, que, nem sempre, é contemplada pelo 

projeto da escola. Certamente, a situação primeira demonstra maior apreciação e lógicas, já a 

segunda, provavelmente, é vista como resultados não tão precisos (SACRISTÁN, 2000). 

Então, na pretensão de enriquecer esse momento sublime que é a aula, os professores têm um 

grande desafio: atentar-se e reposicionar os saberes da sua profissão. Ao fazer isso, 

percebemos que “A prática cotidiana da profissão não favorece apenas o desenvolvimento de 

certezas „experienciais‟, mas permite também uma avaliação de outros saberes por meio da 

sua retradução em função das condições limitadoras da experiência” (TARDIF, 2002, p. 53). 

Desse modo, reunir controle e dinâmica significa dizer que são situações desafiadoras, mas 

que só são possíveis porque os professores não descartam as possibilidades da sua prática, e 

que, além da reflexão sobre as situações estabelecidas, a maturidade na profissão promove a 

esse profissional alçar outras intinerâncias. Mas, no depoimento da professora Sizaltina, 

claramente, os desafios não param por aí; nesses termos, ela relata que: 

 

[...] a falta de recursos, além da carência formativa, nos deparamos com a 

ausência de muitos itens. Buscamos outras possibilidades, mas nem sempre é 

apenas a questão da nossa prática. Enfim, utilizamos o que há para se 

consolidar algumas coisas. [...] nesse sentido, o professor todos os dias 

encontra essas válvulas de sobrevivência. 

 

Por ocasião, interpretar o currículo, que, nesse caso, é um tanto desarticulado dos 

problemas reais da sala de aula, fica evidente que ocasiona uma série de agravos. Mas as 

provocações da professora evidenciam o esforço que elas traduzem para dialogar com a 

diversidade cultural por meio dos conteúdos que ensinam na escola, no entanto a prática 

pedagógica que desenvolvem é limitada pelas condições materiais e formativas em que estão 

inseridas. Nessa perspectiva, cabe considerar que a materialização do currículo leva o 

professor a equacionar as proposições coletivas ambicionadas no PPP da escola com o que, 

individualmente, intenciona para a formação de seus alunos. Os depoimentos que trouxemos 

para analisar nesta categoria evidenciam o esforço pessoal de cada professora para inserir os 

elementos da cultura popular nos conteúdos disciplinares que ensinam. Mesmo a professora 

Romilde, que declarou sua dificuldade, já manifesta certo desembaraço metodológico para 

lidar com essa inserção.  
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Vale considerar, no entanto, os “modos de fazer” (CARMO, 2013) dessas professoras 

para imprimir no currículo os aspectos da cultura que as aproximam da realidade sociocultural 

de seus alunos. De certo modo, têm a certeza de que a prática pedagógica é o fio condutor 

entre as prescrições curriculares e as suas intenções pedagógicas na sala de aula. É nessa 

prática que arquitetam, constroem e executam as diversas atividades, a fim de correlacionar a 

cultura com os conteúdos propostos no currículo.  

 

Eu faço vários recortes, até encontrar um gancho, mas nunca deixo de 

trabalhar os conteúdos. Tudo requer um esforço enorme, por isto que às 

vezes fica pelo meio do caminho. Por exemplo, minha pretensão, às vezes, 

não condiz com o currículo, aí, até chegar a um consenso, já gastei muita 

energia (Professora Sizaltina). 

 

O desenvolvimento do currículo na sala de aula aponta duas situações inquietantes, ora 

o professor investe e segue em frente com a possibilidade de construir interfaces com a 

cultura popular, ora segue as prescrições, incorrendo numa abordagem tangencial da cultura 

popular. Conforme as análises feitas por Candau (2008) sobre as atividades esporádicas 

realizadas por professores, pensando na mudança de um currículo em face de uma política 

educacional que descaracteriza determinados saberes em função de outros, a respeito de tais 

atividades, a autora enfatiza que são insuficientes, quando se pretende sensibilizar e motivar o 

campo do currículo.  À luz dos argumentos de Candau (2008), é importante frisar que, ainda 

que as atividades sejam elementos agregadores, elas, isoladamente, não têm força para 

mobilizar uma rede e dar a ela uma continuidade. Sendo assim, por mais significativas que 

sejam essas ações, e lembramos a sua importância, é o currículo o norteador do processo 

educativo, portanto é esse instrumento o objeto que merece maior atenção.  

As narrativas das professoras apontam, assim como destaca Certeau (1998), que, no 

cotidiano de suas práticas, utilizam-se de certa astúcia para inserir no currículo praticado a 

cultura popular, pois elas vão burlando as prescrições e as limitações da própria escola para 

criar conexões entre os conteúdos e a temática.  

 

Quando a gente fala, muitos pensam que é fácil, acham que é só pensar e 
executar as ações, mas não é. Primeiro porque é algo, é uma temática que 
não está com muita clareza no PPP, segundo, por conta de problemas de 
outra natureza que a escola tenta resolver e por aí vai. Mas é uma labuta, em 
certos momentos, é desafiar o imponderável (Professora Olívia). 
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Contudo, apesar do campo desafiador, o investimento didático-pedagógico realizado 

pelas professoras potencializa a aprendizagem dos conteúdos ensinados, pois estes são 

abordados à luz de suas realidades socioculturais. Para Sacristán (2000, p. 203), 

 

Os próprios efeitos educativos dependem da interação complexa de todos os 

aspectos que entrecruzam nas situações de ensino: tipos de atividades 

metodológicas, aspectos materiais da situação, estilo de professor; relações 

sociais, conteúdos culturais, etc. Entender essa situação e planejá-la para que 

contribua para determinados propósitos implica um campo de conhecimento 

mais amplo no qual se atendam a todos os elementos e às suas interações.  
 

Nesse fragmento, Sacristán (2000) aponta a importância das situações e o ambiente em 

que as práticas acontecem. Nesse sentido, ele destaca a competência do professor para lidar 

com esse contexto. Portanto, entendemos que, em sua atuação na docência, o professor, 

muitas vezes, necessita fazer “malabarismos” em função de dar conta do currículo prescrito. 

Por outro lado, nesse processo, também há mecanismos que o professor utiliza para resistir 

aos pressupostos desse mesmo currículo. Sendo assim, olhar a prática pedagógica por esse 

viés permite localizar as táticas (CERTEAU, 1994) criadas pelo professor para materializar o 

currículo a partir do que ele acredita e defende. Nessa análise, foi possível perceber o quanto 

as professoras protagonizam o currículo vivido, extraindo possibilidades importantes para 

vivenciar no espaço da escola a cultura popular. Sacristán (2000) considera que os professores 

não devam ser vistos apenas como transportadores do currículo, pois pensar desse modo 

coloca os professores como seres desprovidos de atitudes. Contrários a esse pensamento, os 

professores, ao se depararem com o currículo, alteram-no, adaptando as necessidades dos 

alunos, ofertando a eles a possibilidade de conviver com o conteúdo oficial, mas também 

dialogando com as realidades sociais. Partindo desse pressuposto, consideramos que o 

professor dribla as situações controversas que lhe são postas, e mediar tais condições exige do 

professor teimosias, que, geralmente, podem ser vistas também como um ponto de resistência.  

Assim, a prática pedagógica é um importante fator de oposição, seja em relação ao 

currículo, seja relacionado a outras demandas presentes no contexto escolar. Para Freire, há 

sempre possibilidades de mudança, no entanto é preciso muita audácia para a transformação.  

 

Uma das questões centrais com que temos de lidar é a promoção de posturas 

revolucionárias que nos engajam no processo radical de transformação do 

mundo. A rebeldia é ponto de partida indispensável, é deflagração da justa 

ira, mas não suficiente. A rebeldia enquanto denúncia precisa se alongar até 

uma posição mais radical e crítica, a revolucionária, fundamentalmente 

anunciadora. A mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia 
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da situação desumanizante e o anúncio de sua superação, no fundo, o nosso 

sonho (FREIRE, 1996, p. 87-88).  

 

Desse modo, os professores não são agentes totalmente passivos, a depender das 

situações em que se encontram, são transgressores, burlam o instituído. Portanto, para 

acreditarmos que a mudança é possível, assim como assevera Freire, que os caminhos poderão 

levar a situações melhores que as atuais, basta encorajarmo-nos e estarmos convictos da nossa 

missão.  

Entender o que está por trás de todas essas relações de poder foi um investimento 

teórico de muitos autores. Afinal, é preciso dar visibilidade à narrativa dos professores e ao 

processo educativo em que estão inseridos. Desse modo, as narrativas podem ocupar um lugar 

de real importância, pois “É contando histórias, nossas próprias histórias, o que nos acontece e 

o sentido que damos ao que nos acontece, que nos damos a nós próprios uma identidade no 

tempo” (LARROSA, 1994, p. 69). Assim, vale a pena investir nesse universo, que é só do 

professor, no qual ele arquiteta o currículo de maneira única, particular, carregada muitas 

vezes de elementos subjetivos, os quais somente ele pode nos revelar.  

 

Precisamente, quando se aborda a mudança do currículo, vemos que os 

mecanismos que dão coerência a um tipo de prática são resistentes, dando a 

impressão de que dispõem de autonomia funcional, o que não é senão o 

resultado de que a prática se configura por outros determinantes que não são 

apenas os curriculares (SACRISTÁN, 2000, p. 202). 
  

Nesse sentido, esse processo, o qual culmina na arquitetura do currículo, como pontua 

o autor, não está ligado exclusivamente aos comandos expressos no currículo, mas a 

subsistemas diversos, que geram conflitos, e, nesse aspecto, com todas essas demandas, cabe 

observar os possíveis desdobramentos que o professor realiza na hora de concebê-lo. Na 

realidade, são fatores diversos que circunscrevem o currículo, a prática pedagógica e a sala de 

aula; contudo, não podemos perder de vista o que está por trás da ação do professor ao 

confrontar o currículo e toda a gama cultural envolvida nos conteúdos que ensina.  

Assim como Sacristán, Apple (2006) também investigou a prática pedagógica no 

sentido de entender as relações de poder que existem entre o currículo e o contexto da sala de 

aula. De acordo com os resultados dessas investigações, fica demonstrado que ambos 

reforçam a figura do professor como essencial na interpretação do currículo. Ademais, para os 

autores, a sala de aula é o campo de atuação do professor, por isso são eles que têm a 

sensibilidade e, especialmente nesses casos de inclusão, e vão modelando o currículo. Mas 

aos professores fica uma missão muito difícil, porque, a depender da força que o currículo 
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exerce sobre a prática pedagógica, pode contribuir para que esta seja tanto reprodutora quanto 

libertadora. Para entender esse processo de forças antagônicas, Apple (2006, p. 36) resume 

que:  

 

                                             [...] a educação não era um empreendimento neutro e de que, pela própria 

natureza da instituição, o educador estava envolvido em um ato político, 

estivesse ou não ciente disso [...] os educadores não teriam como separar 

totalmente sua atividade educacional das diferentes reações dos sistemas 

institucionais e das formas de consciência que dominam economias [...].  

 

          Em suas reflexões, Apple (2006) sugere uma análise crítica quanto ao papel 

desenvolvido pela educação em uma sociedade complexa como a da atualidade, alertando que 

essa precisa atender a três elementos, que detêm a maior parte do projeto educativo: “[...] é 

preciso situar o conhecimento, a escola e o próprio educador nas verdadeiras condições 

sociais que determinam esses elementos” (APPLE, 2008, p. 48). Os elementos trazidos por 

Apple reforçam nosso pensamento quanto a essa atividade relacional desenvolvida na escola, 

e, por esse motivo, a posição do professor perante tantos conflitos não pode ser neutra. Desse 

modo, embora difícil, nesse processo em que estão em voga a seleção e o controle, ao 

professor recai uma parcela fulcral de responsabilidade, pressupõe decisão sobre quando, num 

sistema excludente e desigual, tomar o controle da situação de ensinar sem ser apático ao 

modelo de educação, que também direciona sua prática pedagógica para ser corresponsável 

pelas circunstâncias desfavoráveis às classes populares. 
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CAPÍTULO 6 - AS PRESCRIÇÕES CURRICULARES E O FAZER DOCENTE: HÁ 

LUGAR PARA A CULTURA POPULAR NA ESCOLA?  

 

Neste capítulo, analisamos as falas dos professores no que concerne às suas práticas 

para materialização do trabalho com a cultura popular. Assim, nesta categoria, emergiram 

duas subcategorias, que serão analisadas ao longo deste capítulo. No primeiro momento, 

centramo-nos nos depoimentos dos professores e, mais adiante, articulamos essas falas à luz 

das proposições do Projeto Político Pedagógico da escola. Sabemos que, por trás da fala, há 

muitas intenções e sentidos que conotam importantes “não ditos” sobre o trabalho do 

professor. Certamente, esses aspectos que entrelaçam a atividade docente e a sua prática 

permitem compreendê-la de modo menos pragmatizado, afinal, a prática pedagógica é 

resultado dos sentidos que os professores atribuem ao trabalho que desenvolvem na escola. 

 Nesse sentido, é preciso dar visibilidade à atividade pedagógica que os professores 

desenvolvem no interior da sala de aula, não numa perspectiva essencializada de lidar com os 

conteúdos curriculares, mas no modo como subvertem, resistem, excluem, inserem e recriam 

os modos de abordar esses conteúdos. O nosso foco neste capítulo recai, principalmente, 

sobre esses aspectos.  

 

6.1 Os documentos curriculares e prática pedagógica: o dilema do consenso  

 

É consenso entre os professores o reconhecimento quanto à importância do Projeto 

Político Pedagógico na ação de educar. Contudo, as falas também anunciam preocupação em 

relação à construção desse documento. Para as professoras, a construção do projeto, mesmo 

com o pensamento participativo, ainda é influenciada por elementos externos à escola. Em 

suas narrativas, foi possível perceber que o currículo desenvolvido na escola traz muito das 

ideias externas, as quais não estão em consonância com as identidades culturais locais. 

Consideramos que é consenso a importância, nesse desenvolvimento, de abordar outras 

perspectivas além das não locais. Entretanto, os relatos das professoras denunciam a 

influência externa, por isso julgamos pertinente considerar na análise a avaliação que elas 

fazem desse documento curricular e a influência que exercem no trabalho que desenvolvem. 

Desse modo, no momento da entrevista, em que indagamos as professoras quanto ao 

que aparece explicitamente no currículo sobre a cultura popular, elas revelaram certa 

insatisfação. Afirmaram que o currículo da escola em que trabalham ainda hoje é gerido por 
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influências externas, destacando que a educação, cotidianamente, é pensada para atender o 

mercado do trabalho, secundarizando as necessidades formativas dos alunos e os aspectos 

socioculturais em que estão inseridos. A professora Júlia considera que “Falamos tanto em 

trabalhar com os conhecimentos prévios dos alunos, em permitir sua fala e as suas 

experiências. Mas, o contexto é outro, muito se cobra é o conteúdo, a questão é mesmo 

conteudista”. A história da preponderância dos conteúdos tem sua explicação no modelo 

científico-tecnológico; para Goodson (1997), esses fatores estão ligados à leitura das 

disciplinas científicas e à sua dominação no campo escolar. É importante salientar que o que a 

professora pretende revelar na sua interpretação é justamente o apontamento para o modelo de 

currículo disciplinar ainda adotado pela escola, o qual é desintegrado dos acontecimentos 

quanto às necessidades e os interesses dos alunos. Posta a problemática, Goodson (1997, p. 

44.) não descarta a importância dos conteúdos, pelo contrário, revela a capacidade                                       

“[...] e marca da ciência moderna, porém é considerada como distanciada das questões sociais 

concretas, produzidas especializações cada vez mais restritas e incapazes de dialogar entre si 

ou de avaliar criticamente as consequências de sua aplicação”.  

Ainda para Goodson (1997), esse projeto distancia a escola de uma visão holística, ou 

seja, a desafia a chamar para si a responsabilidade de promover uma educação para a 

transformação, no sentido mais amplo da palavra, uma educação completa, dotada de 

significados para alunos e, porque não, para os professores. Ao questionar a tendência de um 

currículo disciplinar na escola, Goodson (1997, p. 44) argumenta: “[...] conclui-se que o 

currículo disciplinar não valoriza os interesses dos alunos, seus conhecimentos e experiências 

prévias e seu meio sociocultural; não aborda questões práticas, bem como as questões mais 

vitais do ponto de vista social”. 

Mesmo desenvolvendo atividades esporádicas no trato com os saberes dos alunos, por 

influência da educação popular, entre outras tendências progressistas, notamos que as práticas 

ainda são invadidas por esse modelo de currículo. Por um lado, por uma orientação oficial e 

pela legitimidade que o domínio da linguagem possui no currículo escolar, o PPP defende a 

importância de que a leitura e a escrita sejam o eixo norteador na abordagem dos conteúdos. 

Por outro, assim como se posiciona a professora Júlia, a escola em suas orientações 

curriculares, não permite debater os conhecimentos plurais que invadem os corredores e salas 

de aula. Assim, é preciso, conforme Freire (1996, p. 56), “[...] diminuir a distância entre o que 

se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática”.  

Claramente, as professoras permitem-se refletir sobre a relevância do ensino da cultura 

popular, mas as prescrições norteadoras coagem-nas a suas práticas na abordagem dos 
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conhecimentos na sala de aula. Nas ponderações da professora Júlia, observamos o quanto o 

professor é constrangido e, mesmo que reconheça seu papel de mediador da aprendizagem, 

tem sua autonomia cerceada. 

 

Nós sabemos da importância do trabalho com a cultura popular, mas a base 

do currículo são os conteúdos. E, sinceramente, eu não vejo espaço no 

currículo para tratar essas questões.  É o ano todo cobrando rendimento, são 

avaliações internas e externas. Parece que estamos em um campo de batalha 

dos conteúdos. Então, a cultura popular aparece secundarizada, e isto 

quando, muitas vezes, nós professores insistimos nesta discussão.   

 

A narrativa da professora demonstra o quanto os processos de legitimação dos 

conteúdos, historicamente construídos, interferem na autonomia docente. Por um lado, temos 

as prescrições dos conteúdos a serem abordados no currículo, por outro, as avaliações internas 

e externas envolvendo esses conteúdos. O dilema que a professora vivencia em sua 

experiência docente dialoga com o que Apple (2005) argumenta ao observar que o currículo 

parte de uma construção relacional e que, por isso, é possível que estruturas sejam demolidas 

e reconstruídas. Contudo, em contrapartida, o próprio autor entende que o currículo apoia-se 

em modelos externos, e isso implica, na maioria das vezes, o descompasso diante das 

demandas vigentes.  

Para Chizzotti e Ponce (2012), esses aspectos permitem pensar no que está posto no 

currículo escolar e na sua construção histórica. Para os autores, por um lado, o currículo pode, 

teoricamente, apresentar uma sensibilidade às questões qualitativas da educação, por outro,  

 

[...] na prática escolar, na sua origem, foi um processo que pressupôs 

vigilância, controle e poder de uns sobre os outros; [...] como área de 

conhecimento não cultivou, inicialmente, estudos acerca da compreensão do 

papel da escola, preocupando-se apenas em buscar racionalmente formas de 

atender demandas econômicas imediatas e produzir um pensamento único 

homogêneo pretensamente neutro (CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p. 27).  

 

A narrativa da professora Olívia dialoga com o pensamento dos autores, pois, em suas 

reflexões, pontua que “[...] o carnaval, por exemplo, é uma máquina de produzir dinheiro e a 

escola, de certo modo, entra nesta jogada. Hoje não há uma releitura crítica sobre 

determinados fenômenos que emergem nesta manifestação, o que se vê muito é a política do 

mercado”. Nesse fragmento, encontramos também a influência da mídia no currículo, e, nesse 

sentido, uma influência que interfere negativamente na cultura local. Essa forma de 

descaracterizar a cultura popular, na visão de Canclini (2008), não tem compromisso com o 
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popular, não se importa em valorizar os saberes e problematizá-los, pelo contrário, é um 

processo de alienação, consumo e o afastamento das realidades. Ainda nessa direção, ele 

contempla que:  

 

Interessa à indústria cultural construir e renovar o contato simultâneo entre 
emissores e receptores. Também lhe incomoda a palavra „povo‟, evocadora 
de violências e insurreições. O deslocamento do substantivo povo para o 
adjetivo popular e, mais ainda, para o substantivo abstrato popularidade, é 
uma operação neutralizante, útil para controlar a „suscetibilidade política‟ do 
povo. Enquanto este pode ser o lugar do tumulto e do perigo, a popularidade 
– adesão a uma ordem, coincidência em um sistema de valores – é medida e 
regulada pelas pesquisas de opinião (CANCLINI, 2008, p. 259).  
 

Estabelecidas essas proposições, a cultura popular é alvo da desvalorização, do 

desgaste social e cultural. Portanto, nesse embate, é na escola que essas formas transvestidas 

de negatividade são refletidas, e os alunos são alvo de grande influência e terão a 

oportunidade, juntamente aos professores, de dialogar sobre as distorções apresentadas pela 

mídia.  E, enquanto isso não acontece, o currículo ainda aterrissa na discussão primordial dos 

conteúdos, a escola tem consciência do seu papel, mas, na hora de articular esse movimento, 

prende-se a ponto de secundarizar prioridades gritantes. Ainda, a professora Olívia reforça 

que “[...] é muito comum encontrar estes descompassos, a sala de aula aponta uma direção e o 

PPP conspira para outros horizontes”. A professora prossegue dizendo: 

 

[...] acho que o currículo não dá a devida conotação à cultura popular, falta 

do olhar coletivo dos alunos, professores e da gestão escolar. Se fala muito, 

se fantasia muito a realidade. E não é só o currículo local, mas os outros 

documentos normativos em geral. Acredito que boa parte dos currículos está 

em descompasso com a realidade. Quando a escola tem a oportunidade de 

realizar seu currículo, deixa de fora muita coisa importante, prioriza outras 

coisas e deixa a cultura popular de fora (Professora Olívia). 

 

Desse modo, as contribuições de Cóssio (2012) fazem-se necessárias ao evidenciar 

pontos cruciais acerca dos modelos hegemônicos, no que diz respeito à construção de projeto 

curricular. As inquietações são necessárias, desse modo, a autora diz que é conveniente 

indagar essas questões quando se pretende discutir o currículo. Diante disso, a autora enfatiza 

pontos que deverão ser analisados como: para qual tipo de sujeito, para qual projeto 

educativo? Qual sociedade é desejada? Para a autora e segundo suas análises, o foco dessas 

críticas deve levar em consideração o que está por trás, ou seja, as pretensões que, nem 

sempre, estão explícitas, pelo contrário, ficam veladas diante das supostas propostas ousadas 

para a educação. Quais prioridades? E a quem elas servem?  
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As questões levantadas pela autora relacionam-se com as opiniões das professoras. 

Contudo, por uma conjuntura hierárquica, os professores, por ora, ainda não assumiram, mas 

já refletem suas possíveis posturas diante do currículo. 

 

Eu sei que nós devemos ter voz no currículo. Eu sei que tudo isto diz 

respeito a nós professores, mas os desdobramentos são outros, a gente pensa 

uma coisa e é outra. Para tudo vai se dando um jeitinho. A cultura popular, 

todos sabem da sua importância, mas, na hora de teimar de falar, “não, 

gente, vamos desenvolver um projeto que contemple a cultura”, são poucos, 

e os que ficam na torcida, às vezes, é visto como o professor chato, o que 

quer saber mais. Aí fica muito complicado avançar nas discussões 

(Professora Olívia). 

 

A problemática apresentada permite aos professores refletir sobre determinadas 

questões, que, nem sempre, são confortáveis, mas os convocam a insistir em um currículo 

com os princípios mais democráticos. Para os autores Chizzotti e Ponce (2012), não se pode 

pensar o currículo sem articulação dos seus pares. Esses autores questionam e enfatizam, 

ainda, a importância da participação da comunidade escolar no debate curricular. Assim, eles 

destacam que, sem essa participação, em especial a dos professores, o currículo é somente um 

documento, é apenas uma prescrição. Sem o caráter participativo e democrático, ele perde 

todo o seu processo inclusivo, o que afronta todo o seu princípio dialógico e orgânico de se 

construir a educação.  

Ao ser questionada quanto à sua participação na elaboração e acompanhamento do 

PPP, a professora Olívia respondeu:  

 

[...] olha, o PPP, em todas as escolas que eu trabalhei, inclusive esta, a 

articulação é entre coordenador e gestor. Ao professor ficam algumas partes. 

Tem as representações de segmentos, mas o que eu quero dizer é que este 

documento ainda é realizado de forma atropelada, é uma caixinha. 

 

Mediante o relato em análise, vê-se que existe uma grande dificuldade de a escola 

ampliar sua visão democrática participativa. A gestão da escola ainda é uma figura imponente 

de poder e, sobretudo, de decisões. A presença da gestão, em certos casos, determina o que 

deveria ser consenso entre seus pares. Ainda quando interrogada sobre a sua participação e 

acompanhamento do PPP, a professora acrescentou:  

 
Se faz muita coisa na escola, existe muita movimentação, mas pouco se 

visita o PPP, ele é pouco estudado. Sei da minha parcela, mas a escola não é 

só professor, embora a cobrança seja dirigida para nós. Não se analisa este 

documento, as ações ficam sempre postergadas. Então, para o professor é 
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muita coisa. Precisa de um direcionamento para que haja este 

acompanhamento (Professora Olívia). 

  

Na sua fala, a professora destaca a descontinuidade da escola no processo constitutivo 

do PPP. Ela percebe que as disputas por projetos emergentes ou, até mesmo, processos 

secundários desencaminham encaminhamentos que foram dados na elaboração do PPP. Esse 

relato mostra que a escola ainda tateia, buscando encontrar o caminho. Outro fator que merece 

destaque em seu depoimento é a culpabilização do professor. Ao ser questionada sobre se os 

professores têm autonomia em selecionar os itens que irão para o PPP, o que será ensinado, a 

professora, com certa desconfiança e um ar de preocupação, destacou: 

 
O professor deveria ter essa autonomia, pois ele conhece e plenamente está 

envolvido, tem proposta e pode perfeitamente posicionar-se sobre 

consequências e possibilidades. No entanto, boa parte das decisões é 

determinada pela gestão e aí acaba que todos acatam. Parece que, neste 

momento, perdemos a força, somos cúmplices (Professora Olívia). 

    

Ao analisar como é realizada a construção do PPP na escola, considerando o caráter 

participativo que a elaboração desse documento deve ter, parece haver alguns equívocos na 

sua elaboração e implementação. Diante disso, o documento, que é para ser dialógico, 

participativo e inclusivo, acaba sendo centralizado e acatado acriticamente. No entanto, a 

declaração da professora Olívia permite perceber o quanto o professor, consciente de seu 

papel diante das prescrições, usufruindo de autonomia, pode contribuir para o processo 

formativo de seus alunos.  

 

Entender o currículo num sistema educativo requer prestar atenção às 

práticas políticas e administrativas que se expressam em seu 

desenvolvimento, as condições estruturais, organizativas, materiais, dotação 

de professorado, à bagagem e ideias e significado que lhe dão forma e que o 

modelam em sucessivos passos de transformação (SACRISTÁN, 2000, p. 

21). 

 

O argumento apresentado por Sacristán (2000) no fragmento anterior sintetiza a 

percepção das professoras quanto ao processo de enfraquecimento das decisões curriculares 

que recaem sobre o trabalho docente. Elas entendem que existe um controle no sistema de 

produção do currículo e lamentam não terem mais força no processo de decisão. Mesmo que 

se evidencie em determinados casos certo poder, como é o caso da arquitetura de um 

planejamento que conceba a temática cultura popular, elas defendem que essa construção 

poderia ser mais representativa, colocando em diálogo os documentos oficiais e a proposta 
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pedagógica da escola.  

 

O PPP é a radiografia da escola, e este deve estar em consonância com os 

documentos oficiais, bem como com a fala da nossa comunidade.  A 

visibilidade no PPP tem que trazer a realidade local e sempre interagindo 

com as prescrições gerais. Por exemplo, o PDE [Plano de Desenvolvimento 

da Educação] traz eixos temáticos e lá estão as sugestões da inserção da 

cultura popular. Então, nossa missão é fomentar esta discussão no currículo, 

valorizando nossa cultura e dialogando com as demais. É preciso salientar 

que o PDE aponta e sugere que se trabalhe a cultura quilombola, dos 

ciganos, entre outros, e eu não vejo estas orientações em nosso PPP 

(Professora Sizaltina). 

 

 Esse relato revela dois aspectos, o primeiro, o potencial do PPP e a importância de 

esse estar articulado com as orientações oficiais. O segundo é o papel do professor na 

construção e no desenvolvimento do currículo no âmbito da escola. Analisando essa narrativa, 

Barzano (2008), ao considerar a Pedagogia Griô
6
, identificou que havia um pensamento de 

mudança, e, nesse sentido, a professora, ao relatar sobre o PDE, também esboça esse desejo, 

quando sugere o trabalho com as diversas culturas. Assim como Barzano (2008), a professora 

percebe que o trabalho com a cultura tem suas inventividades para romper com um projeto de 

educação que, há muitos anos, tece os currículos escolares. Segundo ele, a Pedagogia Griô 

demonstra capacidade, por meio das suas metodologias, para poder desprender o currículo 

dessas amarras do modelo tradicional. Para Barzano (2008, p. 9), essa pedagogia demonstra 

capacidade criativa, pois  

 

                                         [...] está rompendo com o discurso tradicional ainda vigente no cotidiano do 
sistema escolar de ensino, e considero que tal atitude acaba por fazer uma 
oposição àquilo que já é comum/saturado, há algumas décadas na educação 
brasileira, pois muitas “pedagogias” ou tendências pedagógicas, que 
funcionam nos projetos das secretarias de educação ou até mesmo no 
ministério da educação, já sugerem e atuam com outras práticas pedagógicas 
com o intuito de criticar o modelo tradicional de ensino e mostrar diferentes 
alternativas. 

 

Partindo desse pressuposto, entre os professores, gera-se um sentimento de mudança, 

mediante o qual, por meio do trabalho com a cultura popular, eles tentam incrementar o 

                                                 
6
 A Pedagogia Griô parte de uma dobra do personagem griô inventado por uma ONG e que assumia 

um compromisso junto às escolas e comunidades da cidade de Lençóis, transmitindo conhecimentos 
da tradição oral africana, incluindo a educação étnico-racial, a religiosidade, a ancestralidade, a cultura 
local etc. [...] Esta pedagogia engendra-se pelas várias experiências que a ONG desenvolveu em um 
espaço de educação não-formal, mas, principalmente, a partir das caminhadas do velho griô na cidade 
de Lençóis e do ritual nas escolas e comunidades (BARZANO, 2008, p. 104). 
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currículo e neles o desejo de libertar-se dessas “grades curriculares” (BARZANO, 2008, p. 

101). No entanto, mediante as afirmações anteriormente pontuadas, esse projeto, embora 

presente no imaginário dos professores, ainda oferece riscos de não se concretizar, pois a 

forma como é elaborado o PPP está arraigada num pensamento monocrático de gestão e, 

talvez, não seja difícil imaginarmos como os professores são convidados a participar da 

construção desse importante documento. 

 

O currículo da escola, em primeiro lugar, pensa na coletividade, mas depois 
vai individualizando. É parte para fulano e parte para cicrano. Mas a verdade 
é que ele é gerenciado pelo coordenador e o diretor. A estratégia utilizada 
pela gestão é esta. O coordenador fica responsável pela estruturação. Então, 
quer dizer, a maioria das coisas fica nas mãos dele. Para a gente só resta 
executar o que foi pensado. Então, por isso acho que o que se coloca 
raramente é executado. Há dificuldade e, muitas vezes, não tem a ver, as 
ações são mal elaboradas. E o resultado de tudo isto é o impedimento de 
execução, uma proposta totalmente desconectada, foi feita por fazer, não 
pensou como seria lá na frente (Professora Júlia). 

 

Para Júlia, a construção do PPP justifica a maneira como a escola está e como ela tem 

se mantido, um espaço com baixa potencialidade de realizar rupturas. Nesse sentido, não se 

pode pensar num projeto de escola em que as propostas, que deveriam ser produzidas 

coletivamente, sejam elaboradas por uma pessoa ou um grupo restrito. Sem dúvida, os 

reflexos de um projeto pensado nessa perspectiva destoam de todo o processo de construção 

coletiva e reafirmam, equivocadamente, a manutenção do controle sobre o trabalho docente. 

Também evidenciam que há um despreparo por parte de quem gerencia esse processo. Ainda 

que tenham o desejo de ver as coisas acontecerem, muitos trazem para si a responsabilidade 

de elaborar e executar o PPP.  

 

A construção do PPP é algo muito curioso. De início, foi bem proveitoso, 

chamou os representantes e falou de sua importância. Mas, daí a sua 

continuidade é que complica, é muita agonia para maturar o PPP. Esquecem 

que é um documento feito por várias mãos, ideias e vozes. Esquecem que 

outros fatores contribuem para o seu sucesso como avaliar, replanejar, aderir 

e ampliar. Ele fica trancado a sete chaves (Professora Júlia). 

 

Nesse sentido, professores jamais poderão descaracterizar as influências que orbitam 

sobre a construção do PPP. São instâncias representativas importantes que, mesmo não 

presentes fisicamente, deixam suas marcas aparentes nas decisões que se tomam na sua 

elaboração.   
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Nesse sentido, Barzano (2008) não descarta que, em tais projetos, embora pensado 

numa perspectiva democrática, não estejam ausentes as relações de poder. No caso das 

“rodas”, elemento metodológico do Projeto Griô, elas são uma forma de controle. Não 

queremos aqui relativizar, apenas encontrar pressupostos de que as práticas dos professores, 

intencionalmente, buscam inventividades com a cultura popular, pois suas ações são 

mediatizadas por uma relação de poder. Para falar da roda, Barzano reflete da seguinte 

maneira: 

 

O ponto que considero controverso é de que a roda, ao ser posta nas práticas 

pedagógicas, poderá buscar relações igualitárias, mas, no entanto, a 

igualdade é produzida em relações de poder. Ao entrar em contato com 

diversos artefatos e seus respectivos discursos, e que a roda está presente 

quase em sua totalidade, pude perceber que as relações de poder estão ali 

permeadas e, para isso, é preciso ratificar aqui que essa relação não precisa 

estar reduzida à violência nem à repressão, mas é aquela produtiva, 

transformadora, educativa, que é exercida na intrincada rede de 

micropoderes, como nos ensina Foucault (BARZANO, 2008, p. 94). 

 

Embora Barzano traga uma reflexão sobre um projeto amplo entre a secretaria de 

Educação de Ilhéus e uma ONG, não podemos descartar as proximidades, as semelhanças no 

que diz respeito à nossa temática. No pretexto de construção de um currículo, este, por mais 

democrático que seja, assume riscos, mesmo que clandestinamente (CERTEAU, 1994), de 

atuar com os micropoderes (FOUCAULT, 1993). Partindo das observações de Barzano, estas 

têm íntima relação com o que acontece com professores, gestores e coordenadores. Os 

professores, contudo, administram seu micropoder ao usarem a sala como lócus das suas 

teimosias, implementando o planejamento com suas percepções. Já os diretores e 

coordenadores utilizam-se da hierarquia com seus micropoderes para cobrarem a execução do 

currículo.  

Todas as características apontadas pelos professores, algumas com maior ênfase, 

outras, nem tanto, no final, desaguam em proposta de execução do currículo limitada e 

improdutiva. Limitada e improdutiva no sentido de não romper com as velhas práticas em que 

a escola forma de modo padronizado e, supostamente, oferece processos educativos de base 

reprodutivistas por meio de um currículo homogêneo. Talvez tenha chegado o momento de os 

professores rebelarem-se e recusarem pacotes, como é habitual chegarem às escolas. Quem 

sabe, devam assumir realmente o seu lugar de fala, adotando uma postura mais crítica entre 
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seus pares. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, não por falta de vontade dos 

professores, mas porque existe uma força que os inibe de fazer tal ação.  

A realidade demonstrada pelas professoras indica que as decisões são, na maioria das 

vezes, sugestionadas e arquitetadas pelos gestores e coordenadores das escolas. A 

consequência disso é que o amontoado de projetos, plano emergente de ação, entre outras 

prescrições, influenciam na rotina da escola. Ignorar que os gabinetes dos secretários, na 

escola representados pelos diretores e coordenadores, agem como se as escolas tivessem 

autonomia é desconsiderar os aspectos denunciativos aparentados nas narrativas das 

professoras. 

 

[...] o funcionamento da escola é da seguinte maneira: planejamos, 

observamos quais ações iremos desenvolver, tudo bem detalhado. Mas, de 

uma hora para outra, vêm os planos da secretaria. Olha, agora é para 

trabalhar isto, suspende tudo isto aí [...], não há continuidade no trabalho. 

Nós professores ficamos perdidos, agora, imaginem os alunos! Isto sem 

contar com as mudanças de gestores, secretários, diretores, coordenadores. 

Cada um pensa diferente, não há um consenso, e é um desmantelo só 

(Professora Júlia). 

  

O que impressiona nesse relato é como o projeto de educação é secundarizado e o 

PPP, ferramenta fundamental da escola, deixa seu papel formativo, assumindo função 

puramente burocrática. A cultura popular, nesse contexto, aparece tangencialmente, muito 

embora seja um forte potencial no munícipio. Ao falar dessa conjuntura, a professora Sizaltina 

destacou: 

 

Muita coisa já mudou na educação, sabemos que só o fato de sentarmos para 

discutir a educação é um grande avanço. Mas só isto não é o suficiente. 

Existem muitas ações que precisam ser pensadas, como respeitar mais as 

falas dos professores, conduzir o processo educacional com mais 

envolvimento dos alunos e de nós professores. Não podemos pensar a 

educação fora do contexto, e isto quer dizer que a secretaria entre outros, 

como as orientações, deve conversar com a nossa proposta de ensino. Mas 

nós também devemos olhar quais conteúdos devemos priorizar. 

 

O que se percebe nesse fragmento é a limitação da escola quanto à abordagem da 

temática cultura popular. Nesse sentido, a construção do PPP não foi sensível aos construtos 

populares, a proposta não enfatiza um ensino numa perspectiva participativa no que diz 

respeito ao potencial que a cultura popular possui. Somente pincelar algumas das inúmeras 

manifestações locais, sem dúvida, é reduzi-la a datas comemorativas. Essa visão simplista de 

abordagem na escola não favorece o seu fortalecimento, muito menos, a desmistifica, pelo 
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contrário, dá margem para reforçar preconceitos que, infelizmente, chegam ao aluno. Segundo 

a professora Júlia,  

 

[...] quando se pensa no trabalho com a cultura popular é muito pouco, pelo 

potencial do nosso município. Aqui nós falamos mais é no São João e no 

aniversário da cidade. E nós sabemos que não é só isto. Outras coisas que 

fazemos nem está no PPP, que já poderia estar. Outra questão é a insistência 

nas datas comemorativas. Agora mesmo a escola recebeu um projeto com 

todas as datas comemorativas. Eu acho tão vago...  

 

Ao longo das entrevistas, as professoras, repetidas vezes, demonstraram suas 

insatisfações com a abordagem da cultura local apenas nas datas comemorativas. Frente a tais 

insatisfações, perguntamo-nos: A quem serve este ensino? Qual interesse em desenvolver um 

projeto, especificamente, com as datas comemorativas? Ao analisar tais questões, Freire 

(2001, p. 45) argumenta:  

 

Tem que ver com: que conteúdos ensinar, a quem, a favor de quê, de quem, 

contra quê, contra quem, como ensinar. Tem que ver com quem decide sobre 

que conteúdos ensinar, que participação têm os estudantes, os pais, os 

professores, os movimentos populares na discussão em torno dos conteúdos 

programáticos. 

 

Talvez a grande preocupação das professoras seja o fato de que a abordagem das datas 

comemorativas não permite uma discussão mais ampla sobre a cultura popular, ou melhor, 

não intenciona esse debate. Portanto, elas se veem atreladas a essas imposições curriculares. 

O fragmento que segue demonstra o sentimento da professora Sizaltina. 

 
O professor é, sem dúvida, o grande articulador, mas, em determinados 
casos, nem sempre, somente o seu querer é suficiente. Às vezes, o professor 
detecta o problema, encaminha, sugere, mas, infelizmente, existem outros 
fatores que são preponderantes nas tomadas de decisões. E a situação é de 
frustração, mas são as chamadas hierarquias.  

 

Com muita frequência, ouvimos o discurso de que somente os professores no 

desenvolvimento de suas práticas são capazes de mudar a educação. No entanto, um professor 

com um pensamento progressista é tentado no seu espaço de trabalho pelas velhas práticas, 

como é o caso das professoras participantes deste estudo, que veem as datas comemorativas 

como algo ultrapassado, uma política educacional voltada apenas para a movimentação o 

mercado. Cabe considerar que o currículo deve ser o principal instrumento de organização dos 

conteúdos numa perspectiva de formação sociocultural e crítica dos alunos. Mas, nem sempre, 
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é o que acontece, de acordo com a professora Olívia: 

 

O PPP é um documento quase que estático na escola, ele é um referencial e 
tanto, mas culturalmente é assim que funciona. Quando falamos que vamos 
pegar o PPP para dar uma olhada, as falas são orquestradas, “tem é que 
ensinar o menino a ler e escrever”. Agora é que ele [PPP] teve certo 
protagonismo com a discussão da BNCC, mas, no geral, sempre tem algo 
mais urgente.  

 

As narrativas das professoras, recorrentemente, sinalizam que esse incômodo não 

aparece por acaso, pelo contrário, elas reagem às questões que parecem estranhas na escola. O 

anúncio dessas insatisfações demonstra claramente que estão comprometidas com a leitura de 

uma educação desalienante e com uma formação para a vida. Mas, para tanto, não basta ao 

professor conhecer, é necessário interagir para transformar. É necessário realizar uma leitura 

mais profunda para discernir o que são vícios da prática e quais são realmente os valores que 

irão rigorosamente acrescentar no processo formativo dos alunos. Nesse mecanismo 

construtivo de resistência e teimosias é que o professor percebe o real sentido do seu labor, 

quer dizer, a amplitude da sua prática pedagógica. Contudo, os aspectos apontados nas 

narrativas mostram que a escola está cheia de demandas, e o professor, como sempre, é o 

principal representante para orquestrar prescrições e necessidades formativas, mediante suas 

crenças e percepções, desde que, para realizar suas práticas, usufrua de autonomia. Conforme 

destaca Freire (2001, p. 42): 

 

Uma escola pública realmente competente, que respeite a forma de estar 
sendo de seus alunos e alunas, seus padrões culturais de classe, seus valores, 
sua sabedoria, sua linguagem. Uma escola que não avalie as possibilidades 
intelectuais das crianças populares com instrumentos de aferição aplicados 
às crianças cujos condicionamentos de classe lhes dão indiscutível vantagem 
sobre aquelas. 
 

As narrativas docentes permitem inferir que a abordagem da cultura popular na 

escola, principalmente o legado de vivências sociais, permite o acesso dos alunos à rica 

contribuição dessa para a constituição da identidade e pertencimento ao contexto sociocultural 

em que estão inseridos. Diante disso, os professores compreendem que, mesmo com as 

limitações referentes ao ensino da cultura e à sua promoção nos espaços educacionais, as 

brechas deixadas nos currículos permitem burlar as prescrições, demonstrando pequenos 

avanços na valorização da cultura local. No entanto, ressaltam que, para um país de culturas 

tão diversas, essa discussão no campo curricular precisa avançar. Isso fica claro na 

manifestação expressa pela professora Sizaltina: 
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Os reflexos ainda são poucos, talvez pelo trabalho pouco intensificado. 
Assim, do meu ponto de vista, acho que os alunos se comportam como 
apenas expectadores. Só vive aquele momento. Não há uma maior reflexão. 
A escola fica limitada aos conteúdos, porque tem uma matriz, tem as 
avaliações, são muitos pormenores. Mesmo trazendo esta discussão, acho 
que falta um espaço no currículo. A cultura popular fica, muitas vezes, entre 
os alunos, a comunicação com o currículo é distante. Veja que aqui tem 
meninos que se destacam nas artes, na dança, no teatro, mas, em 
contrapartida, são alunos com baixo rendimento e a escola não se atenta a 
essas discrepâncias.  

 

Cabe ressaltar que alguns desafios precisam ser superados para que o debate ganhe 

força e não se torne apenas uma ideia, engavetada como grande parte de alguns projetos que 

por aí se encontram. Diante disso, Moura (2005, p. 69) reflete sobre a relevância de se 

desenvolverem na escola discussões sobre a valorização das diferenças, embora o próprio 

autor ressalte: 

 

                       Considero um desafio desenvolver, na escola, novos espaços pedagógicos 
que propiciem a valorização das múltiplas identidades que integram a 
identidade do povo brasileiro, por meio de um currículo que leve o aluno a 
conhecer suas origens e a se reconhecer como brasileiro. 

 

Nesse sentido, os dados produzidos neste estudo permitem considerar que as 

professoras possuem grande preocupação com o bem cultural, com a vida dos alunos e, 

sobretudo, com o que a escola pode ser para os educandos. 

 

A comunidade tem suas práticas culturais. São povos que tradicionalmente 

celebram, mesmo que muitas coisas já inovaram. [...] a cultura popular aqui 

é muito forte, e o currículo deve proporcionar este encontro, ele deve 

representar o aluno. Então, a cultura popular pode ser este elo de 

representatividade, e a escola deve correlacioná-la para fortalecer. Então, 

acho que o aluno realmente deva esperar muito da escola e a inserção desses 

saberes no PPP é um grande passo. (Professora Júlia). 

 

Nessa perspectiva, para que os professores possam inserir a cultura popular no 

currículo, é necessário reconhecer que o conteúdo curricular deve ser o ponto de partida. 

Outro aspecto a ser considerado é que a imposição da data comemorativa pode ser o artifício 

usado para criar formas de interconexões com os saberes culturais. Desse modo, a obra de 

Certeau (1998), conforme destaca Carmo (2013, p. 23), “[...] oferece elementos que podem 

ajudar a compreender o fazer dos professores nos espaços de sala de aula, pois possibilita 

operar com a dimensão interativa do currículo, ou seja, o currículo em ação”. Por isso, na 
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tentativa de não fugir das obrigações curriculares e buscar entremear esta discussão, vão 

criando espaços no planejamento.  Assim, ao perceber que essas datas preenchem um 

importante espaço no currículo, a professora reflete sobre a seguinte questão:  

                                            
                                           Certa ênfase em determinadas datas, ao meu ver, é desperdício de tempo, 

como dia da Páscoa, ao passo que outras deveriam ter maior relevância no 
currículo. Muitas delas são só mesmo para preencher ou ser motivo de festa 
na escola, e isto é uma prática de muitos anos que a escola ainda perpetua. 
Ao passo que “O aniversário da cidade” e dia Internacional da Mulher, entre 
outras que carecem de maior reflexão, são “ligeiramente” comentadas, 
porque já tem outros pontos a serem tratados (Professora Júlia). 

 
 

Ao referirem-se às datas inseridas no currículo, os professores, certamente, sabem que 

devem abordá-las, pois existe uma obrigatoriedade de segui-lo. No entanto, percebe-se que 

nem todos os professores buscam redimensioná-las ou suscitar diálogo com a cultura popular, 

até porque o próprio currículo prescrito limita os professores nessa tarefa. Contudo, existe 

clareza para a professora Raimunda de que o PPP é, sem dúvida, o grande incentivador na 

escola. Mesmo com suas falhas, é um instrumento que dá margem para outras criações 

pedagógicas por meio do planejamento da aula: 

 

O PPP são as possibilidades, mas a sala de aula nos dá outros 
direcionamentos, é onde acontece a ação e a reação. É o local dos 
experimentos, onde temos problemas vivos de afetividade, econômicos, 
sociais e familiares. Então, o plano de aula é o documento que vivencia 
todos estes momentos. É no meu plano de aula que desenvolvo as 
proximidades possíveis com os alunos, é o que reconhece os limites e 
possibilidades. E é neste plano que trabalho para que o conhecimento não 
chegue atrasado aos meus alunos. Portanto, é nele que vão despontando 
ideias para trabalhar a cultura popular.  

 

A compreensão crítica da professora Raimunda sobre os elementos que envolvem a 

aula e o modo como se apropria desse espaço permite-nos inferir que ela reflete sobre as 

possiblidades que o PPP apresenta, negociando outras para interpretar e questionar como esse 

documento articula os conhecimentos. Dessa forma, ela reconhece que é no PPP que está 

expresso o modelo de educação que se almeja, portanto, o que se tem realmente que fazer é 

direcionar o olhar para ele, equacionando suas deliberações e as contingências encontradas no 

percurso pedagógico. 

 

Penso que o PPP deveria ser mais articulado, o PPP é o grande piloto e nós 
professores somos quem gerencia todas as ações contidas neste documento, 
através das metodologias, estratégias, ideias, entre outros mecanismos que, 
ao longo do percurso, vamos descobrindo. Mas ainda acho que o projeto em 
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relação à cultura popular pudesse abranger mais.  Sei que são muitas coisas, 
mas esta ainda acho que deveria ser o tema para enredar outras discussões, 
como é o caso dos conteúdos. 

 

A narrativa da professora Raimunda demonstra de que modo a prescrição permeia o 

cotidiano da sala aula. No entanto, ela evidencia também como os professores criam 

mecanismos para elaboração de um currículo mais heterogêneo e condizente com a realidade 

dos alunos. Essa criação ocorre por meio da tomada de consciência e pela determinação que 

esses atores demonstram e, sobretudo, pelo entendimento que se tem de uma educação plural. 

Assim, reformular o currículo onde seja possível consubstanciar os saberes científicos 

(conteúdos) com os saberes populares parece ser uma perspectiva libertária e emancipatória, 

pois contribuiria para desassociar essa imagem de um currículo mínimo, o qual expressa uma 

educação forjada exatamente para ensinar as elites e assegurar a manutenção do status quo. 

Enquanto isso não acontece, os dados produzidos neste estudo mostram o poder do 

protagonismo dos professores ao ousarem em imprimir nas práticas pedagógicas que 

desenvolvem outras formas de operacionalizar o currículo prescrito sem secundarizar os 

saberes populares.  

 

6.2 Formação continuada como mecanismo que contribui para a abordagem da cultura 

popular nas salas de aula  

               

Embora a cultura popular seja um legado importante, esta ainda carece de uma maior 

visibilidade no contexto educacional. Não podemos negar que alguns marcos sinalizam a 

cultura popular como instrumento potencializador na constituição da autonomia, valores e 

cidadania do educando. Esses mecanismos contribuem para a materialização de uma educação 

libertadora, tanto a do aluno quanto a do professor. Contudo, para se efetivar uma educação 

que se aproxime de uma discussão plural, precisa-se pensar em subsídios que habilitem o 

professor para tratar essa temática. Diante desse pressuposto, a formação do professor indica 

melhoria no ensino e renova a educação, tornando-a menos técnica e mecânica. Para 

(FREIRE, 2001, p. 72): 

 

A melhora da qualidade da educação implica a formação permanente dos 
educadores. E a formação permanente se funda na prática de analisar a 
prática. É pensando sua prática, naturalmente com a presença de pessoal 
altamente qualificado, que é possível perceber embutida na prática uma 
teoria não percebida ainda, pouco percebida ou já percebida, mas pouco 
assumida.  
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Para Freire (2001), a formação acrescenta ao professor possibilidades para discernir as 

várias facetas da educação.  Porque, para ele, “A gente se faz educador, a gente se forma, 

como educador, permanentemente, na prática e na reflexão da prática” (FREIRE, 1991, p. 58). 

Portanto, no contexto educacional, a formação vai dando continuidade ao processo 

problematizador, vai instrumentalizando o professor, pois, nesse cenário, é ele quem tem a 

maior função, ou melhor, é o professor que tem a missão de articular PPP, planejamento anual 

e o plano de aula.  

No momento da entrevista em que a cultura popular foi apresentada como objeto de 

aprendizagem, os professores denunciaram que vários fatores contribuem para o 

enfraquecimento da discussão sobre a cultura popular, sendo um deles a falta de formação. 

Nesse sentido, a melhoria e o refinamento da prática pedagógica perpassam pela formação; 

segundo a professora Raimunda, “[...] a formação inicial, por mais fundamentada que seja, 

não esgota o conhecimento. Então, sempre haverá lacunas, inclusive em nossa prática”. Tendo 

em vista que a formação transforma, conduz o professor a assumir outros posicionamentos, 

ela acrescenta que: 

 

Quando se investe na formação do professor, todos ganham. Em primeiro 

lugar, o professor que terá um arcabouço, terá mais embasamento teórico e, 

consequentemente, prático, e todos estes benefícios desembocarão no aluno, 

com aulas mais criativas, propositivas. Além do mais, teremos mais 

propriedade de fala (Professora Raimunda). 

 

A reflexão da professora dialoga com o que alguns professores já sinalizaram em 

relação ao ensino da cultura popular. Embora tenham as vivências, eles carecem de maior 

aprofundamento teórico. Nesse sentido, Sizaltina, ao conhecer o cotidiano da escola e o 

contexto sociocultural em que está inserida, não descarta as potencialidades, mas também não 

nega os limites encontrados para trabalhar com a cultura popular. Concordamos com a 

professora e, neste sentido, respaldamo-nos nas proposições de Sacristán (2000) ao defender 

que os saberes construídos pelos docentes são importantes, os significados da experiência são 

essenciais, mas é nas redes interativas que se redimensionam os conhecimentos, são elas as 

fontes de produção e complemento para a prática pedagógica.  Além do mais, o autor entende 

que a prática pedagógica não é um trabalho que se realiza sob uma perspectiva mecânica, pelo 

contrário, o trabalho docente é uma atividade que exige sentidos, tanto nos métodos quanto 

nas técnicas do fazer pedagógico. Nesse mesmo entendimento, Tardif (2002) aponta a 

formação como fator de fortalecimento para a prática pedagógica, afirmando que: 
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[...] a prática pode ser vista como um processo de aprendizagem através do 
qual os professores retraduzem sua formação e a adaptam à profissão, 
eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato ou sem relação com a 
realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes de uma maneira ou de 
outra (TARDIF, 2002, p. 53). 

 

Partindo dessa análise, a prática abrange um complexo conjunto de saberes, mas, que 

diante dos problemas reais cotidianos, filtram o que lhes melhor compete para resolver 

situações do espaço vivido. Então, como assinala Tardif (2002), é uma aprendizagem que 

fornece ao professor subsídios importantes para discernir suas fragilidades e potencialidades.   

Nesse sentido, entendemos a angústia de Sizaltina ao reconhecer que, para desenvolver o 

trabalho com a cultura popular, exige-se do professor não só o entusiasmo, tampouco somente 

o conhecimento singular, mas se exigem saberes abrangentes, o professor também precisa do 

capital cultural.  

 

[...] a cultura popular não é este apanhado de manifestações, ela existe há 
muito séculos, não é só este apanhado de coisas feitas como tratamos a 
cultura. Tem muitas coisas que desconhecemos, elementos importantes de 
discussão. Somente com a formação continuada é que iremos preencher estes 
espaços.  

 

 O que Sizaltina reforça nesse fragmento é a importância de uma fundamentação 

teórica advinda da formação continuada para fundamentar as suas práticas. Mesmo que 

muitos profissionais conheçam a cultura popular, somente os professores que refletem sobre o 

que fazem e que possuem destreza pedagógica saberão articular os conteúdos curriculares 

com os elementos culturais presentes no contexto dos alunos. Então, as queixas dos 

professores são importantes porque “[...] não se pode achar que hoje, apenas um quadro e um 

pincel são suficientes. Ainda mais quem trabalha com as séries iniciais” (Professora 

Sizaltina). Em conformidade com o diálogo da professora Sizaltina, Sacristán (1999) 

reconhece que os saberes mobilizam a prática, e a formação é um dos condicionantes 

propiciadores para que eles assumam determinadas posturas políticas, sociais e culturais. 

 

[...] a prática não é, ou não é somente, uma técnica derivada de um 
conhecimento sobre uma forma de fazer, não é só o exercício e a expressão 
de destrezas individuais, nem se circunscreve, exclusivamente à sala de aula; 
ela vai além das ações dos professores e dos estudantes (SACRISTÁN, 
1999, p. 95). 
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Não temos dúvida de que a escola é um locus privilegiado para provocar mudanças na 

realidade, pois ela lida com conhecimentos de várias naturezas, cabe a ela, ainda, conhecer e 

valorizar outros vínculos históricos e culturais (SILVA, 2007). Por isso, é função da escola 

proporcionar aos professores o momento de encontros, não os encontros tradicionais, como 

expõe a professora Júlia, ao falar das Atividades Complementares (AC):  

 

As atividades complementares aqui servem para cada um fazer o seu 
planejamento. É muito individualizado, nós não temos momentos de estudos 
coletivos, é muito raro, fica cada um no seu canto. Deveria ser um momento 
colaborativo, formativo, em que houvesse entrosamento, mas não é. 

 

O relato de Júlia contempla o modo como grande parte dos professores veem as 

Atividades Complementares (AC). O espaço na carga horária docente que é destinado 

também à formação continuada é preenchido com outras atividades, não que elas não sejam 

importantes, como o planejamento das aulas, entre outros, mas reduzir esse momento às 

atividades pedagógicas, apenas, é secundarizar o potencial formativo que as AC possuem.  A 

má utilização desse tempo e espaço pode ocasionar prejuízos, e um deles é fragilizar o avanço 

do debate sobre a cultura popular e sua abordagem na escola. Para Sizaltina, 

 

[...] chegou a hora de levar mais a sério a discussão sobre a cultura popular. 

E um dos pontos, além da reformulação do PPP, é também o investimento na 

nossa formação. Não é que nunca tivemos ou temos formações, mas, para 

lidar com estas questões, é muito escasso. E esta falta traz consequências. Só 

através da formação é que encurtamos as fronteiras. Assim, acho que tudo 

tem de partir de um projeto, um direcionamento. E, se tivéssemos 

preparação, poderíamos percorrer outros meios, embora fazemos isto a todo 

o momento. Então, quando o professor tem o conhecimento e a formação 

sobre a relevância da cultura popular, o trabalho em sala de aula abre espaço 

para outras possibilidades investigativas (Professora Sizaltina). 

                              

Sizaltina reforça que é necessário investir na formação dos professores, pois ela 

precisa ser prioridade. Afinal, os professores precisam adquirir experiência e referências 

adequadas para o desenvolvimento de suas práticas pedagógicas. Assim, o processo formativo 

contribui para desvelar ideias fixas e o professor, criticamente, encontrar seu lugar social. 

Nessa direção, a formação suscita o diálogo com conhecimento e experiências diversas, 

referendando, assim, um importante mecanismo para orientar e proporcionar ao professor uma 

postura investigativa e ampliar as condições do trabalho em sala de aula, sem isolá-lo das 

produções globais. 
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 Para Raimunda, a formação continuada seria um grande incentivo para os 

professores que ainda resistem à abordagem da cultura popular na escola.  

 

Eu acho até que muitos professores não despertam este desejo por esta falta 

de formação. Porque a formação desperta a curiosidade no professor, é o 

momento que ele vai buscar outras coisas para deixar a aula mais atrativa. Se 

não tem este gás, nós ficamos até desmotivados. E talvez seja o caso de 

muitos não insistirem no trabalho com a cultura popular (Professora 

Raimunda). 

 

Nessa perspectiva, a formação dos professores constitui-se um dos grandes 

mecanismos para potencializar a prática pedagógica. A falta dela pode comprometer a 

organização e execução de vários conteúdos. Assim, entendemos que, por mais complexa que 

seja essa discussão, é interessante que, primeiramente, preparem-se os professores, embora 

não seja apenas esse fator que interfere nas mudanças, mas é um dos pontos que merecem 

atenção. Para a professora Olívia, 

 

Todo passo que se dá na escola tem que ser pensado, preparado. O professor 
precisa permanentemente ter ideias, inovar a sua prática. Mesmo que a 
cultura popular seja algo das nossas vivências, lembramos que muitos 
professores não têm estas vivências. Conhecem, mas não estão dentro dessas 
vivências. Então, fazer toda a organização destes espaços e deixá-los 
interativos requer de nós muita criatividade. Vou dizer que tenho muita 
dificuldade em trabalhar com a cultura popular, mesmo que seja algo das 
nossas vivências, ainda mais produzir espaços interativos.  

 

O depoimento da professora Olívia destaca que a formação continuada é indispensável 

para implementar uma abordagem adequada da cultura popular na escola. Considerando que 

esse profissional está à frente das ações escolares, é ele quem encaminha as orientações 

didáticas e a organização do conhecimento dentro de sala aula, por isso a formação é requisito 

indispensável para que esse possa agregar novas abordagens de ensino. No entanto, 

defendemos que é importante oferecer uma formação continuada ao professor, pois é ele o 

grande protagonista na sala de aula, é o agente que pode contribuir para pensar uma educação 

na qual seja posta uma discussão ampla de mundo e o sujeito nele inserido. De acordo com 

Sacristán, (1999, p. 28),  

  

A prática é entendida como a atividade dirigida a fins conscientes, como 
ação transformadora de uma realidade; como atividade social historicamente 
condicionada, dirigida à transformação do mundo; como a razão que 
fundamenta nossos conhecimentos. A prática pedagógica, entendida como 
uma práxis, envolve a dialética entre o conhecimento e a ação com o 
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objetivo de conseguir um fim, buscando uma transformação cuja capacidade 
de mudar o mundo reside na possibilidade de transformar os outros.  

 

Mas, para tanto, conforme já aponta Freire (1997), o professor é parte integrante do 

processo pedagógico, e como tal, precisa para elaboração e execução do seu ofício, de 

parâmetros que lhe auxiliem a ensinar e a mediar a dimensão teórico-científica e a prática 

pedagógica. Partindo desse ponto vista, a formação continuada oferece suporte para que se 

possam articular conhecimentos populares e eruditos nas práticas dos professores. Portanto, é 

nas relações de trocas que se fundamentam as produções individuais e coletivas. Partindo das 

colocações de Sacristán (2000), a formação continuada, sobretudo quando o professor 

apresenta certa carência da formação inicial, precisa contemplar a articulação dos saberes, 

proporcionando ao professor ampliar sua visão não só das questões conceituais, mas lastrear 

sua capacidade reflexiva sobre a sua prática pedagógica, interpretando cotidianamente os 

espaços formativos e reconhecê-los como agente de mudança.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A intenção fundante deste trabalho consistiu em compreender como a cultura popular 

é abordada nos documentos curriculares e nas narrativas dos professores ao falarem sobre sua 

prática pedagógica. Assim, observar como os professores dão vida ao currículo por meio do 

plano de aula demonstra claramente que as astúcias desses profissionais, a cada dia, têm 

muito a nos oferecer enquanto produto de criação e reinvenção da prática. Desse modo, 

visibilizar como eles buscam essas inventividades para driblar a prescrição, opondo-se à 

educação bancária (FREIRE, 1995), modelo que, infelizmente, ainda serve de parâmetros para 

muitas escolas, é valorizar o professor no seu exercício diário, é encorajá-lo diante de tantas 

adversidades a seguir com práticas inovadoras e, sem dúvida, enriquecedoras no processo de 

ensino e aprendizagem. Desse modo, construir epistemologias a partir da escuta desses 

profissionais quanto à materialização do currículo coloca-nos diante de um cenário fecundo e, 

ao mesmo tempo, reflexivo. Fecundo, porque se abre a caixa-preta, uma vez que os 

professores, nesse debate, ocupam a centralidade e desvelam os pormenores que ocorrem nos 

bastidores do currículo e na escola de um modo geral. E reflexivo, porque ouvir e acolher 

todas essas informações sobre como se processa a construção da política curricular, das 

formas inibidoras e cerceadoras como é tratada a cultura popular, advindas de quem tem a 

propriedade da fala, e mais, do agente que lida diretamente com o currículo e com os alunos a 

quem esse artefato a priori tem toda a sua razão de ser, de certo modo, convida-nos a uma 

profunda reflexão sobre o contexto educacional.  

Assim, dadas às circunstâncias e com base nas análises, apontamos com maior clareza 

os resultados alcançados com esta investigação. As nuances que envolvem Cultura Popular, 

Plano Político Pedagógico e Prática Pedagógica mostraram que existe uma disputa vigente. 

Embora a cultura popular esteja distanciada dos documentos oficiais, a luta para sua entrada 

nos planos de aula é diária. Desse modo, postos os conflitos entre o professor, o currículo e 

consigo mesmo, o professor, diante da sua capacidade inventiva, busca cotidianamente 

grandes esforços para fazer a diferença. Além da compreensão sobre o currículo, manifestada 

nos depoimentos, nos quais consta a fragilidade documental desse artefato, os professores são 

convidados a enxergar nas experiências outros condicionantes para propor um trabalho cujos 

reflexos reluzem na autoestima e no reconhecimento e no pertencer social. Embora a prática 

ainda seja um elemento da resistência, renovação, reposicionamento, ainda lhes falta 

formação para potencializar a luta nesse campo de disputa. Nesse sentido, fica clara a 

fragilidade quanto à formação; embora dispunham de criatividades, a falta desse componente 
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compromete o avanço, principalmente quando falamos da presença dos professores para 

tencionar o currículo. Mas, mesmo diante de tantas adversidades, os professores reúnem 

elementos para realização desse trabalho, em um campo cujas prioridades instauradas, 

automaticamente, amputam o elemento chamado cultura popular, e, apesar das condições 

deficitárias, eles lutam por uma educação diferente, fundamentada no princípio da 

problematização, no diálogo que realmente se negue a ser prescritivo. Nesse sentido, é preciso 

sempre considerar o professor como o agente das possibilidades, o grande diferencial, alguém 

sensível ao lócus ao qual ele pertence. Portanto, os professores, em sala de aula, resistem nas 

entrelinhas do currículo, vão dando suas marcas, tencionando, mesmo que pontualmente, 

atualizam e reorganizam o currículo, porque, embora a prescrição curricular dite as normas, 

na prática, a guisa dos professores realçam esse artefato, porque, conforme argumenta Apple 

(2006), a construção do currículo é um processo relacional. Mas, claramente, os professores já 

perceberam que o currículo não é inflexível, embora se apresente imutável para determinadas 

questões, mas que, nem sempre, sólidas, e é nessas inconstâncias que ocorrem as linhas de 

fuga praticadas pelos professores, quando dão versatilidade ao planejamento.  

Por conseguinte, consideramos os professores os agentes propiciadores, são eles que 

criam e recriam. Mesmo sob vigilância, os professores inserem, clandestinamente, em seus 

planos de curso e, principalmente, no plano de aula, oportunamente, as ricas práticas sociais e 

culturais que, até então, estavam silenciadas no currículo. Assim, reconhecemos que, até 

então, é por essas frestas que a cultura popular chega ao contexto da sala de aula, embora 

esteja presente entre os alunos, mas é dessa forma singular e nas probabilidades, nos 

interstícios do plano de aula que os saberes populares materializam-se. Dessa forma, não 

podemos perder de vista que a cultura popular entra num campo de disputa a partir do 

momento em que os professores compreendem e lançam a discussão em sala de aula. 

Contudo, importa salientar que as práticas pedagógicas precisam ser orquestradas não 

em uma perspectiva combativa e individual. Nesse caso em especial sobre a discussão que 

traz a cultura popular como instrumento potencializador para as aprendizagens, o professor 

precisa pensar sua atuação por meio da discussão coletiva, pois, especificamente quando se 

trata do currículo e suas disputas, carece entre os professores fortalecer seu poder para tomar 

as decisões mais adequadas. Diante desses passos, não esquecer que, em determinados 

momentos, sua contribuição é grandiosa para visibilizar a participação dos sujeitos. Nesse 

sentido, não basta apenas tomar as decisões, mas ter em mente as vontades coletivas entre 

seus pares e se negar a reproduzir ideologias dominantes. Apesar disso, podemos afirmar que, 

enquanto as prescrições curriculares negligenciam a cultura popular, é no fazer docente que 
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essa cultura sobrevive. Nesses termos, é no processo da escolarização, no diálogo entre sala 

de aula, plano de ensino e prática pedagógica que a cultura popular materializa-se na escola.   

Desse modo, refletir acerca da educação e de como todo o processo da escolarização 

foi cingindo um currículo marcado pelos traços da exclusão e do autoritarismo, sob uma 

estratégica da neutralidade, é também reconhecer que esse currículo tem representado 

algumas áreas de desconhecimento para os professores, e por que não estender também essa 

incompreensão aos alunos? Abrimos esse ponto porque evidencia que o currículo, do ponto de 

vista prescrito, oferece dúvidas quanto a seu sentido e à sua função para a vida dos educandos. 

Então, apesar das muitas conclusões em relação ao currículo, sua interpretação paira em 

conceitos turvos, o que, sem dúvida, compromete sua relação produtiva com as diversas 

culturas que circulam na escola.  

Essas interpretações, certamente, levam-nos a deduzir que a cultura escolar, mesmo 

que haja as resistências por parte dos professores, ainda busca parâmetros em modelos 

tradicionais de educação, renegando as vantagens da cultura da classe popular e, com certeza, 

desses saberes como uma possibilidade pedagógica. E, nesse caminhar, os professores 

conspiram à sua maneira contra epistemologias, projetos prontos e currículo feito sob medida. 

Nesses termos e bastantes lúcidos da sua importante participação, questionam como o 

conhecimento chega até o currículo e como esse vai alimentando a formação dos diversos 

segmentos das camadas sociais. Partilhar desses questionamentos demonstra que os 

professores lutam por uma educação na qual a cultura popular não seja invisibilizada ou de 

menor valor em detrimento dos conhecimentos eruditos. Ou que a cultura popular seja 

negligenciada, numa apresentação pífia, folclorizada, sem possibilidades de crescimento no 

currículo.  

Entretanto, observar esses fatos faz-nos pensar que, se a cultura popular não for um 

item que faça parte das discussões curriculares, lamentavelmente, tende a ser esquecida, pois 

somente a prática pedagógica e o currículo oculto não conferem força determinante para sua 

prosperidade. Ademais, como já pontuamos anteriormente, atividades pontuais, às vezes, 

singelas, podem ser motivadoras apenas para estandardizar a cultura popular, mas, quando 

falamos de trabalhos mais robustos que coadunam na materialidade para discussões longas e, 

sobretudo, horizontais, encontramos grandes hiatos que desaceleram essa visão de 

continuidade. De certa maneira, as atividades fomentadas e transportadas para a sala de aula a 

fim de se realizar uma leitura mais orgânica sobre a cultura popular são válidas e importantes, 

mas têm sido, como lembrado por Candau (2008), ainda atividades esporádicas frente ao 
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ensino que representa no processo da escolarização a visão de uma única cultura, daltônica, 

cujos elementos invisibilizam os saberes alternativos. 

Assim, é importante salientar o compromisso das professoras que participaram deste 

estudo com a educação plural dos educandos, por isso, em relação a esses agentes, desejamos 

que continuem insistindo e consolidando os contextos plurais. Entretanto, reconhecemos que 

o trabalho com a cultura popular realizado somente nas práticas pedagógicas não é suficiente  

para o aprofundamento deste debate, portanto é importante agregar forças para transportar as 

ideias e proposições para o currículo, e vale lembrar que muitas delas ainda repousam no 

imaginário dos professores. Pois, ainda que as intenções dos professores sejam as mais 

democráticas, progressistas e inovadoras, é no currículo que se inscreve toda a problemática 

da escola e é por meio dele que se orientam os caminhos e destinos a seguir.  
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APÊNDICE A 

Roteiro para entrevista semiestruturada
7
 

 

Entrevistado-------------------------------------------------  Data--------/--------/-------- Recursos -

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Roteiro de entrevista reelaborado, em termos de formatação, com base no modelo sugerido por 

Amado (2013). 
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BLOCOS OBJETIVO DO 

BLOCO 

QUESTÕES 

ORIENTADORAS 

PERGUNTA DE 

RECURSO 

Bloco 1 

 

Dimensões da 

educação e 

educação 

popular 

Obter informações 

sobre o conceito que os 

professores têm acerca 

das dimensões da 

educação e das 

influências de cada 

uma delas na prática 

pedagógica 

Comente sobre as 

dimensões da 

educação 

 Para você, o 

que é 

educação? 

 Para você, o 

indivíduo pode 

se educar fora 

da escola? 

Comente. 

 Para você, o 

que é educação 

popular?  

 Você acha 

importante a 

abordagem da 

educação 

popular no 

currículo de 

sua escola?  

 

Bloco 2 

 

Conceito de 

cultura e sua 

importância 

no 

planejamento 

escolar 

 

Obter informações 

sobre o conceito de 

cultura e como os 

professores abordam 

essas informações no 

planejamento 

Quais são as 

aproximações e os 

distanciamentos da 

cultura na prática 

pedagógica? 

 Comente o que 

você entende 

por cultura 

popular? 

 Como você 

tem feito para 

inserir essa 

temática da 

cultura popular 

em sua prática 

pedagógica?  

 Fora do 

contexto 

escolar, você 

tem alguma 

relação com a 

cultura 
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popular? 

 Como você 

planeja as 

aulas para 

abordar a 

cultura 

popular? 

 Qual é sua 

preocupação 

em trabalhar a 

cultura 

popular? 

 Como você 

trabalha a 

cultura popular 

em sala de 

aula? 

 Ao trabalhar a 

cultura 

popular, o que 

você deseja? 

 Que práticas 

devemos 

esperar dos 

professores no 

que se refere 

ao ensino da 

cultura 

popular? 

 Em sua 

opinião, qual é 

o diferencial 

da sua prática 

ao se trabalhar 

a cultura 

popular? 

 Em sua 

opinião, quais 

os princípios 
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Bloco 3 

Currículo e a 

cultura popular 

Análises sobre os 

registros e a 

materialização nas 

Obter informações 

sobre as 

prescrições 

curriculares e 

como professores 

materializam essas 

pretensões na 

Comente como 

são desenvolvidas 

as ações do 

Projeto Político 

Pedagógico da 

escola no que se 

refere à cultura 

 Como você 

desenvolve na 

sala de aula as 

ações 

relacionadas à 

cultura popular 

apresentadas no 

construídos 

pelos alunos 

através do 

ensino da 

cultura 

popular? 

 Quais os 

reflexos do 

trabalho 

docente com a 

cultura popular 

na escola e na 

comunidade? 

 Como os 

alunos 

acolhem o 

ensino da 

cultura a 

popular? 

 E, na sua 

opinião, como 

o ensino da 

cultura popular 

pode ser 

explorado no 

planejamento? 

 Você gosta de 

trabalhar a 

cultura popular 

em sala de 

aula? 
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práticas 

pedagógicas 

prática em sala de 

aula 

popular e de que 

forma você as 

concretiza em sala 

de aula 

Projeto Político 

Pedagógico de 

sua escola? 

 Que mudanças 

concretas você 

poderia apontar 

no que se refere 

ao exposto no 

Projeto Político 

Pedagógico 

sobre a cultura 

popular abordada 

no contexto da 

sala de aula? 

 É possível 

encontrar 

descompassos 

entre o Projeto 

Político 

Pedagógico e as 

práticas 

pedagógicas 

desenvolvidas no 

cotidiano da sala 

de aula? Quais? 

 Quais são as 

diferenças 

apresentadas no 

currículo e a 

realidade da 

prática ao 

trabalharem a 

cultura popular? 

 Considerando a 

transversalidade 

proposta pelo 

Projeto Político 

Pedagógico, 

como está sendo 

realizada a 

prática 
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pedagógica para 

trabalhar a 

cultura popular? 

 Quais são as 

contribuições do 

Projeto Político 

Pedagógico no 

que se refere ao 

ensino da cultura 

popular no 

contexto da sala 

de aula? 

 De que modo a 

articulação das 

ações propostas 

no Projeto 

Político 

Pedagógico e a 

prática 

pedagógica 

podem contribuir 

para exploração 

crítica do ensino 

da cultura 

popular?   
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Anexo A 
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