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Resumo 

 

A articulação das temáticas do currículo e das identidades vem se configurando 

como objeto de discussões nas teorias curriculares. O reconhecimento da 

diversidade cultural como condição imanente de nossa sociedade traz 

implicações para as práticas curriculares. A questão das diferenças não se 

resume mais a outros povos, outras línguas e outros costumes. A relação com 

o outro diferente se dá cotidianamente. Daí a importância de se pensar a 

temática das identidades e das diferenças no contexto escolar.  A construção 

das identidades dos sujeitos pode ser valorizada ou negada por meio das 

escolhas curriculares, no que se refere à seleção, organização e abordagem de 

conhecimentos, como também das mediações de situações de ensino-

aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Currículo; práticas pedagógicas; subjetividade; identidade; 

diversidade cultural. 
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Memorial 

 

A escola sempre esteve bastante presente em minha vida. Freqüento 

instituições escolares desde muito nova. Antes mesmo de completar um ano eu 

já estava na creche. Na minha trajetória, estudei em diversas escolas, todas 

elas privadas.  

A escola era outro mundo para mim, muito diferente daquele de fora da 

escola. Da Educação Infantil, lembro de muitas emoções e sensações que 

sentia vivendo naquele cotidiano escolar: a emoção de comemorar meu 

aniversário com os colegas, o nervosismo na hora de fazer alguma 

apresentação para os pais, o constrangimento por fazer xixi na roupa, a raiva 

por conta de uma briga com um colega, a ansiedade na hora da saída da 

escola, dentre outras. 

Do Ensino Fundamental, uma lembrança marcante que tenho se refere 

às datas comemorativas, tais como Dia do Índio, Dia dos Pais, Dia da Árvore, 

Dia da Bandeira, Dia das Mães, Festa Junina, Natal, dentre outras. Os anos 

escolares sempre foram pautados com base nessas comemorações. 

Eu adorava caprichar na letra e brincar de escola com minhas amigas e 

bonecas. Colecionava papéis de carta e adesivos que eu trocava com meus 

colegas nos intervalos. Nesta época, eu estudei em tempo integral na escola. 

De manhã eu tinha aulas regulares e à tarde eu participava de aulas 

extracurriculares, como natação e dança. Eu achava divertido. No horário do 
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parque, adorava brincar e subir nas árvores e detestava quando os meninos 

colocavam cascas de cigarras na minha roupa.  

 Depois de morar um ano no Rio de Janeiro, voltei para Brasília. Nesta 

época, a escola exigia mais comprometimento e demandava por mais 

responsabilidades. Porém, o horário do intervalo era mais importante do que as 

aulas para mim. Eu ficava ansiosa para me divertir e conversar com meus 

amigos.  

No final do Ensino Fundamental e início do Ensino Médio, a minha 

experiência escolar foi marcada pela minha rebeldia. Questionava, criticava e 

desafiava constantemente o sistema educativo e suas regras. Isso foi motivo 

de muitos problemas com a coordenação da escola e com a minha família. No 

entanto, meu rendimento nas disciplinas era bastante satisfatório.  

Quando eu estava na metade do Ensino Médio, fui morar um ano em 

Montreal, no Canadá. Foi uma ótima oportunidade para praticar as línguas 

inglesa e francesa. O estudo de línguas estrangeiras sempre foi incentivado 

pela minha família desde a infância. Lá eu estudei em um liceu francês e tive a 

oportunidade de vivenciar outro sistema de ensino e entrei em contato com 

outras culturas. Fiz prova de matemática discursiva e escrevi redações de no 

mínimo quatro páginas, o que achei bastante diferente daquilo que conhecia.  

Voltei para Brasília e terminei meu Ensino Médio. Fiquei bastante em 

dúvida sobre qual curso fazer minha graduação no Ensino Superior. Cogitei 

muitas possibilidades, dentre elas Cinema, Ciências Sociais, Psicologia, Dança 

e Artes Cênicas.  
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Estava fazendo cursinho preparatório para o vestibular quando 

engravidei. Decidi não ingressar na universidade naquele momento e fui 

trabalhar em uma escola. Quando meu filho estava com nove meses de idade, 

voltei a estudar para o vestibular. Como na Universidade de Brasília não se 

ofertava o curso de Dança, optei pelo curso de Artes Cênicas e, como segunda 

opção, pelo curso de Pedagogia. Feita a prova específica e o vestibular, eu não 

passei na prova discursiva do componente específico, mas fui aprovada no 

vestibular. Sendo assim, valeu minha segunda opção e então ingressei no 

curso de Pedagogia na UnB. 

O curso de Pedagogia contribuiu muito para a mim como mãe e a minha 

experiência na educação do meu filho contribuiu igualmente para a minha 

formação. As minhas experiências trabalhando em escolas, em projetos de 

extensão pela universidade e no grupo PET Educação da UnB foram também 

muito enriquecedoras.  

Ao longo do curso, refleti bastante sobre o próprio curso de Pedagogia e 

seu currículo. Perguntava-me sobre o objeto de estudo da Pedagogia, sobre o 

que seria essencialmente pedagógico e sobre a identidade do curso da 

Faculdade de Educação da UnB. O campo de estudo do currículo me pareceu 

interessante para a abordagem de tais questões. No entanto, era muito tímida 

a discussão curricular na referida faculdade, o que se configurou tanto uma 

lacuna em minha formação como também um mote para eu permear esse 

campo de estudo no meu Trabalho de Conclusão de Curso. 

Primeiramente, não tinha em mente qual docente poderia orientar meu 

trabalho. Na época, eu era integrante do grupo PET Educação e estava a 
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participar do processo seletivo para tutor/a. Foi neste contexto que conheci a 

Doutora Ana Tereza Reis da Silva, recém ingressa no quadro de professores 

da faculdade. Tomei conhecimento de suas áreas de pesquisa e percebi que 

ela poderia contribuir bastante com o trabalho.  

A professora aceitou o convite para me orientar e então decidi realizar, 

em minha monografia, uma aproximação com as teorias do currículo. O fato de 

ter faltado uma discussão curricular ao longo da minha formação tornou minha 

decisão um desafio, pois não tinha conhecimento teórico adquirido para iniciar 

o trabalho. Outro fator desafiador foi realizar uma releitura, com um olhar 

curricular, de uma experiência já concretizada e com base em outro viés 

teórico. O resultado disso vocês poderão ler agora.  
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I – Introdução 

 

O currículo escolar, enquanto espaço do conhecimento nas práticas 

pedagógicas, é objeto de investigação deste trabalho. Os estudos neste âmbito 

situam-se no campo epistemológico social ao se ocupar da ideia, da validação 

e da função social de conhecimentos. O presente estudo se dispõe a investigar 

as diferentes formas de se entender e abordar o conhecimento no contexto 

escolar, em sua seleção, organização e enfoques. Por meio de uma 

investigação teórica, buscou-se discutir questões centrais aos estudos 

curriculares, considerando as principais vertentes das teorias do currículo.  

Desde uma perspectiva que compreende que a constituição dos sujeitos 

se dá nas e através das relações sociais, a educação escolar assume um papel 

de importância na formação desses indivíduos, em seus modos de ver, ser e 

estar no mundo. A instituição escola, tal como conhecemos hoje, é uma 

passagem obrigatória de crianças e jovens e é responsável pelo ensino 

sistematizado de conhecimentos considerados fundamentais e válidos para a 

vida em nossa sociedade.  

É fato que, na contemporaneidade, a globalização, a rapidez dos 

avanços tecnológicos, a hegemonia de determinados grupos sociais e os 

processos de homogeneização cultural afetam e dizem respeito ao cotidiano 

escolar, constituindo-se desafios aos profissionais da educação. 

Pois quais são os desafios postos pela contemporaneidade ao contexto 

escolar? Em que medida determinadas escolhas curriculares corroboram para 

o status quo? De que modo a escola se compromete com questões de ordem 
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nos cenários históricos, sociais e políticos hoje? Como as práticas pedagógicas 

podem mediar as experiências subjetivas dos sujeitos e o mundo em que 

vivem? Estaríamos caminhando rumo a uma prática que reconhece as diversas 

vozes dos sujeitos ou que as silencia? Caminhamos no sentido de afirmar ou 

negar identidades culturais? 

 

Se no passado o outro era de fato diferente, distante e compunha uma 

realidade diversa daquela de meu mundo, hoje, o longe é perto e o 

outro é também um mesmo, uma imagem do eu invertida no espelho, 

capaz de confundir certezas pois, não se trata mais de outros povos, 

outras línguas, outros costumes. O outro hoje, é próximo e familiar, mas 

não necessariamente é nosso conhecido (GUSMÃO apud ZANELLA, 

A. V., 2005, p. 100). 

 

É no debate atual sobre o currículo escolar e a questão das identidades, 

das diferenças e da diversidade cultural que este trabalho se situa. A opção por 

articular as temáticas do currículo escolar e das identidades se deve à sua 

relevância teórica e à sua importância política. Além de uma investigação 

teórica a respeito, foi realizada também uma investigação empírica a partir de 

situações de ensino-aprendizagem com o intuito de contextualizar e aprofundar 

a discussão.  

Para além de seu caráter analítico-descritivo, este trabalho pretende ser 

igualmente propositivo, em defesa de um currículo aberto, híbrido e sensível à 
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diversidade sócio-cultural, às identidades dos alunos e às singularidades dos 

mesmos ao longo do processo de ensino-aprendizagem.  
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II - Das teorias às práticas curriculares 

 

Neste primeiro capítulo, esboçaremos inicialmente uma conexão entre o 

processo de escolarização e as teorias do currículo para então adentrarmos na 

discussão teórica sobre o currículo propriamente dito. Após explanar sobre os 

vieses teóricos a respeito, faremos então um elogio e uma defesa das teorias 

pós-críticas do currículo tendo em vista o reconhecimento e a valorização da 

construção das identidades nas práticas pedagógicas. 

O que é o currículo depende da forma como este é definido pelos 

diferentes autores e teorias, e pelo modo como estas diferentes concepções se 

materializam na prática pedagógica. Porém, é possível delinear uma questão 

central às teorias do currículo: qual conhecimento considera-se válido ou 

importante para fazer parte do currículo escolar? (SILVA, 2002) 

Na tentativa de realizar essa reflexão, recorre-se a discussões sobre o 

processo ensino-aprendizagem, o conhecimento e as escolhas curriculares, 

bem como sobre a escola e sua função social.  

A problemática sobre o que ensinar vincula-se fortemente à qual tipo de 

ser humano se pretende formar, o que corresponde a um tipo de 

conhecimento. Seleciona-se saberes, habilidades, competências e valores para 

serem abordados e valorizados no contexto escolar. Por isso, discutir currículo 

é também discutir os conhecimentos considerados válidos, já que o que está 

em jogo são os ideais e os costumes desejáveis em um dado momento 

histórico. Estes estudos situam-se, assim, em um campo epistemológico social 

(SILVA, 2002). 
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De acordo com Tomaz Tadeu da Silva, o processo de escolarização das 

sociedades possibilitou o surgimento dos estudos curriculares. Segundo ele, 

“foram talvez as condições associadas com a institucionalização da educação 

de massas que permitiram que o campo de estudos do currículo surgisse (...) 

como um campo profissional especializado” (SILVA, 2002, p. 22). Neste 

sentido, é importante pensar também o modo como se deu esse processo. 

A escola surgiu como organização social na Idade Média que reunia um 

pequeno grupo de alunos em uma sala de aula, independentemente da idade, 

O foco era o ensino e a aprendizagem de conhecimentos, habilidades e 

competências específicas. No início dos tempos modernos, a escola se 

consolidou como instituição responsável pela formação intelectual e moral dos 

jovens (ARIÉS, 1973).  

Com o processo de industrialização das sociedades, objetivou-se ainda 

uma formação direcionada também para o trabalho a partir da escola. Devido a 

uma preocupação com a idade e o desenvolvimento dos alunos, bem como 

com a organização e a eficiência do processo de escolarização, acabou-se por 

definir a classe como unidade estrutural dos sistemas escolares com base na 

correspondência entre classes e as idades dos alunos (ARIÉS, 1973).  

Com o advento da democratização da educação escolar, a escola 

passou a ser uma parada obrigatória para todos, sendo a principal instituição 

responsável pela educação formal dos indivíduos. A educação escolar se 

constituiu, assim, como um elemento-chave no processo de inovação e 

modernização das sociedades (SAVIANI, 2008). 
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 Esta escola possibilita o acesso a uma gama de saberes necessários 

para um determinado desempenho social. Este acesso é de grande relevância 

para a vida em nossa sociedade, pois permite o acesso e a assimilação a 

elementos culturais específicos. No entanto, a escolarização se configurou 

como um processo de institucionalização da sociedade, tornando os indivíduos 

dependentes dela para aprenderem legitimadamente.  

 

Se, no seu início, essa instituição [escola] destinava-se 

fundamentalmente à tarefa de propiciar o domínio da escrita e da 

leitura, ainda que no seu sentido lato, na atualidade, são poucos os 

afazeres humanos que não são tornados objetos de aprendizagem 

formal, escolarizada. [...] Tomando para si a missão de fazer-nos 

proficientes no uso dos instrumentos culturais e das mais modernas 

ferramentas e informações da ciência e da tecnologia, cada vez por 

mais tempo, a escola seqüestra-nos e nos faz dela prisioneiros e 

escravos (TUNES; BARTHOLO, 2006, p. 129-130). 

 

 Com base no pensamento de Illich, os referidos autores apontam que o 

fenômeno da escolarização acentuada atual é um sintoma de uma sociedade 

que transforma as necessidades básicas em mercadorias cientificamente 

produzidas. No caso da aprendizagem, a escola tornou-se a indústria de 

fabricação de indivíduos detentores de conhecimento. 
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O resultado do processo de produção curricular assemelha-se ao de 

qualquer outro processo mercadológico moderno. É uma embalagem de 

significados planejados, um pacote de valores, um bem de consumo 

cuja propaganda dirigida faz com que se torne vendável a um número 

suficientemente grande de pessoas para justificar os custos de 

produção (ILLICH apud TUNES; BARTHOLO, 2006, p. 132). 

 

Por meio dessa compreensão sócio-histórica crítica acerca do processo 

de institucionalização da educação, buscou-se contextualizar e enriquecer a 

discussão curricular proposta neste trabalho, na medida em que a 

escolarização e as teorizações sobre o currículo se relacionam. No que se 

refere às teorias sobre o currículo, podemos atualmente categorizá-las em três 

grupos: as teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas.  

Nas perspectivas tradicionais do currículo, este se atém, basicamente, à 

técnica, à organização e ao método. Firmam uma tendência tecnicista da 

educação escolar na qual o estabelecimento preciso dos objetivos e dos 

padrões de referência são de importância central.  

O processo de ensino-aprendizagem pauta-se nos saberes, nas práticas 

e nos conhecimentos dominantes da sociedade, sob o argumento de que cabe 

à escola transmitir saberes “públicos” de uma cultura tida como universal. A 

cultura escolar estaria então destinada a se ocupar de uma cultura geral, 

baseada em saberes geradores, organizadores e integradores, caracterizando-

se, assim, como universalista.  
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A partir de uma orientação essencialmente comportamentalista, 

concebe-se a educação escolar como um processo de moldagem dos sujeitos, 

que são tidos como passivos ou reativos diante do conhecimento e do mundo.  

A finalidade da escola resume-se ao condicionamento dos mesmos ao meio e 

à preparação para a vida laboral e ocupacional adulta.  

Compreende-se o processo de ensino-aprendizagem como um processo 

mecânico, em que as habilidades de memorização, repetição e reprodução são 

especialmente requisitadas. As funções cognitivas e intelectuais dos alunos 

são supervalorizadas, em detrimento do corpo, das emoções e da criatividade. 

Deste modo, as funções reflexivas e criativas ficam em segundo plano.  

O currículo tradicional utiliza da fragmentação do conhecimento como 

modelo formal e se organiza a partir de disciplinas escolares. O conhecimento 

é transmitido de forma fragmentada, em unidades de saberes isoladas e 

simplificadas, em formato didático, orientado pelos conceitos científicos 

(TACCA; GONZÁLEZ REY, 2008).  

Devido à necessidade e busca pela eficiência, a padronização é uma 

característica marcante desta perspectiva curricular. Todos devem aprender as 

mesmas coisas, ao mesmo tempo e da mesma forma.  

Neste sentido, a escola é tida como um espaço de transmissão de 

conhecimentos, e não de construção. Os conhecimentos a serem trabalhados 

já estão dados e certos, bastando apenas transmiti-los e assimilá-los. Os 

espaços de questionamento, reflexão e diálogo são bastante reduzidos. 

Estando a problemática de o que ensinar vinculada à qual tipo de ser 

humano se deseja formar, pergunta-se: quais são as implicações desse 
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enfoque curricular na formação dos educandos? Na medida em que não se 

instiga a criticidade e a dialogicidade, é possível afirmar que se trata de uma 

formação de sujeitos passivos e acríticos diante do conhecimento e do mundo. 

A função da escola a partir das teorias tradicionais do currículo é, então, a 

reprodução do status quo, pois não há comprometimento com a autonomia dos 

indivíduos, com o exercício da cidadania nem com a diminuição das 

desigualdades sociais por meio da democratização da escola.  

 Com o objetivo de questionar o pensamento e a reprodução dos 

componentes ideológicos capitalistas, surge, na década de 60, o movimento 

das teorias críticas do currículo, buscando desvelar os pressupostos das 

teorias tradicionais e apontar para o seu caráter ideológico e reprodutório 

daquilo que está estabelecido socialmente. Neste sentido, “para as teorias 

críticas o importante não é desenvolver técnicas de como fazer o currículo 

[como nas perspectivas tradicionais], mas desenvolver conceitos que nos 

permitam compreender o que o currículo faz” (SILVA, 2002, p. 30, grifos do 

autor). 

Suas teorizações buscam evidenciar, por meio de diferentes categorias 

de análise, tanto os aspectos explícitos como os aspectos implícitos do 

currículo.  Quer dizer, tanto o currículo oficial – em suas regularidades, técnicas 

e modos de organização – quanto o currículo oculto – em suas normas, valores 

e pressupostos ideológicos e epistemológicos.  

As análises com base em conceitos marxistas, tais como ideologia, 

controle e dominação de classe, estabelecem ligações entre a escola e a 

economia, ao compreenderem a economia e a produção no centro da dinâmica 
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social. Alguns autores destacam o papel dos conteúdos das disciplinas 

escolares na transmissão ideológica. Outros já focam a vivência das relações 

sociais da escola nesse processo reprodutório. Esses últimos, ao apontarem as 

atitudes valorizadas e exigidas no contexto escolar, tais como obediência, 

assiduidade e pontualidade, denunciam o espelhamento, implícito ou explícito, 

das relações do local de trabalho capitalista na escola.  

As análises inspiradas em estratégias interpretativas de investigação, 

como a fenomenologia e a hermenêutica, enfatizam as experiências e as 

significações subjetivas. O currículo torna-se aqui um local de questionamento 

da experiência. Ou seja, os temas de análise e discussão surgem da própria 

vivência do cotidiano escolar. Aquilo que é vivido no cotidiano, e entendido 

como ordinário e natural, é colocado em xeque para ser então ressignificado 

por aqueles sujeitos envolvidos na situação em questão. Deste modo, os 

espaços singulares, os diálogos e os questionamentos têm importância central 

nessas análises. Vale ressaltar que outras vertentes das teorias críticas 

ponderam que essas análises não dão suficiente atenção às conexões entre os 

espaços singulares e as relações sociais mais amplas de controle e poder. 

De maneira geral, as teorias críticas do currículo objetivam questionar as 

compreensões naturalizadas do senso comum, ora com enfoque nas estruturas 

econômicas, ora com enfoque nas estruturas sócio-culturais. Partem do 

pressuposto de que as ações humanas e, particularmente, no caso do 

currículo, o conhecimento, são histórica e socialmente construídos. A partir 

disso, criticam o racionalismo técnico, o positivismo e o determinismo das 

teorias tradicionais na compreensão e no trato dessas dinâmicas sociais.  
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A concepção de conhecimento que se tem é de que este é uma 

construção social e está relacionado com estruturas sociais, institucionais e 

econômicas. Coloca-se em xeque a ideia de conhecimento universal na medida 

em que entende o conhecimento como uma invenção social, dando espaço, no 

currículo, para conhecimentos não considerados verdadeiros e/ou válidos pela 

ótica universalista. Sugere-se, assim, o apagamento de fronteiras entre tipos e 

formas de conhecimentos. 

O conhecimento é compreendido pelas teorias críticas como algo 

intencionado e que envolve intercomunicação e intersubjetividade. O ato de 

conhecer é entendido, pois, como um ato ativo e dialético. De acordo com 

Tomaz Tadeu da Silva, “o currículo não está simplesmente envolvido com a 

transmissão de „fatos‟ e conhecimentos „objetivos‟. O currículo é um local onde, 

ativamente se produzem e se criam significados sociais” (SILVA, 2002, p. 55). 

Ao caracterizar o currículo como espaço de problematização e 

significação, revela-se o potencial transformador e emancipador do mesmo. A 

proposta de comprometimento com mudanças sócio-culturais desse enfoque 

curricular traz implicações na formação dos educandos. Quando se incentiva a 

ação e a criticidade diante do conhecimento e do mundo pela parte daqueles 

envolvidos no processo educativo, forma-se sujeitos com maior autonomia de 

pensamento, ativos no exercício da cidadania e engajados politicamente. 

As perspectivas críticas do currículo configuram-se, pois, um movimento 

de politização das teorias curriculares na medida em que estas atribuem 

importância central em suas análises às relações de poder, reconhecendo o 

caráter dialógico e intencional do conhecimento e objetivando transformações 
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sócio-culturais. O currículo é concebido, então, tanto como um espaço de 

imposição e domínio quanto como de resistência e oposição. 

É no terreno fértil dessa discussão sobre relações de poder que brota 

outra vertente das teorizações sobre o currículo: as teorias pós-críticas. O 

legado das teorias críticas possibilitou pensar mais a fundo a relação entre 

questões culturais e questões de poder, tema central nas perspectivas pós-

críticas.  

As teorias pós-críticas caracterizam-se por inserirem no debate sobre o 

currículo outras dimensões da desigualdade para além daquelas ligadas à 

classe social. Coloca-se em questão a diversidade cultural, a inclusão social, 

as relações de gênero, as relações étnico-raciais, a sexualidade, dentre outras, 

por compreenderem a importância destas dimensões na reprodução de 

relações sociais assimétricas. A diferença e a identidade configuram-se, assim, 

temas centrais no desenvolvimento desta vertente teórica.  

A diversidade surge enquanto tema e vivência de destaque na 

contemporaneidade, mas que convive, paradoxalmente, com formas de 

homogeneização cultural que toma como referência uma identidade dominante. 

No contexto deste debate acerca da diversidade cultural, faz-se necessário a 

distinção entre os entendimentos que se tem sobre as diferenças culturais. 

Na perspectiva progressista sobre a multiculturalidade, evoca-se o 

respeito e a convivência pacífica entre diferentes culturas em nome de uma 

humanidade comum. Baseia-se na afirmação de que a multiculturalidade é uma 

característica das sociedades atuais, sem colocar em questão, no entanto, os 

processos de legitimação e deslegitimação culturais. A visão que se tem da 
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formação das identidades culturais é estática e essencialista na medida em que 

a humanidade comum é vista como um elemento transcendente, como algo 

descontextualizado e destituído de historicidade.  

A perspectiva crítica a respeito da multiculturalidade questiona essa 

noção de “humanidade comum” evocada pela perspectiva progressista, ao 

considerar que esta acaba por valorizar a cultura hegemônica e por 

deslegitimar outras. Aqui, as diferenças são compreendidas no interior das 

relações de poder que as produzem, seja por um viés materialista seja por 

outro pós-estruturalista. No primeiro, de modo geral inspirado no pensamento 

marxista, focam-se os processos institucionais, econômicos e estruturais da 

produção dos processos de discriminação e desigualdade baseados na 

diferença de classe. No segundo, enfatiza-se que a diferença é produzida 

discursivamente e se faz presente nas relações sociais.  

Do ponto de vista crítico, a diferença e a identidade, bem como a 

diversidade, não são fatos ou coisas, e sim resultados de um processo 

relacional de construção da diferença. Vista como histórica e discursivamente 

construída, a diferença é constantemente questionada e os mecanismos de 

construção identitária são desvelados e postos em xeque.  

Neste sentido, a concepção crítica sobre a diversidade e a 

multiculturalidade além de valorizar o respeito e a convivência pacífica entre as 

diferentes culturas, consideram também as relações de poder existentes. “Num 

currículo multiculturalista crítico, a diferença, mais do que tolerada ou 

respeitada, é colocada permanentemente em questão” (SILVA, 2002, p. 89). 

Assim, o currículo se torna profundamente político. 



 24 

Relacionando conhecimento, identidade e poder, as teorias pós-críticas 

do currículo questionam as relações sociais hierarquizadas, os preconceitos e 

os estereótipos da sociedade que se fazem presentes, explícita ou 

implicitamente, nas práticas curriculares. Preocupam-se com a questão da 

desigualdade no acesso à educação escolar e, no interior da escola, com o 

acesso aos recursos educacionais.  

 

(...) a igualdade não pode ser obtida simplesmente através da igualdade 

de acesso ao currículo hegemônico existente, como nas reivindicações 

educacionais progressistas anteriores. A obtenção da igualdade 

depende de uma modificação substancial do currículo existente. Não 

haverá “justiça curricular”, para usar uma expressão de Robert Connell, 

se o cânon curricular não for modificado para refletir as formas pelas 

quais a diferença é produzida por relações sociais de assimetria 

(SILVA, 2002, p. 90). 

 

Esta postura dialógica necessária diante do conhecimento das 

dinâmicas sociais instiga o engajamento político na diminuição das diferentes 

formas de desigualdades sociais e a superação de visões “exóticas” e 

“folclóricas” da diversidade cultural. Por meio do reconhecimento crítico das 

diferenças sócio-culturais e das relações de poder, os sujeitos da educação 

são capazes de maior amplitude em termos de compreensão e ação no mundo, 

em toda a sua complexidade, no exercício de uma cidadania multicultural e 

híbrida.  
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O presente estudo se insere na vertente pós-crítica do debate teórico 

sobre o currículo na medida em que objetiva investigar o processo de 

construção identitária nas práticas curriculares.  

Vamos aqui considerar a ideia de “práticas curriculares” no que tange as 

relações de ensino-aprendizagem no cotidiano escolar. É importante ressaltar 

que a opção pelo referido termo se dá pela compreensão de que o currículo 

não abrange apenas dimensões formais, cognitivas e objetivas, mas também 

dimensões relacionais, simbólicas e subjetivas. Entende-se que o currículo 

envolve igualmente a ideia de ação, de movimento, de construção, de um 

coletivo, e não de algo fixo, estático e fechado. Afinal, na relação entre sujeitos 

e saberes, o processo de significação de um dado conhecimento não depende 

apenas do seu conteúdo em si, mas também daquele que aprende e daquele 

que ensina.  

Neste sentido, Moreira e Candau afirmam que, em se tratando de 

currículo, é necessário reconhecer que “(...) os sentidos atribuídos não se 

encontram apenas nos saberes ensinados e aprendidos, mas também nos 

sujeitos que ensinam e aprendem” (MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 233). 

Enfatizam, assim, a importância das questões relacionadas à subjetividade e à 

produção de sentidos no debate. Trata-se, pois, de se levar em consideração, 

na práxis pedagógica, as singularidades dos sujeitos das comunidades 

escolares, em seu contexto, historicidade e idiossincrasias. 

Na mesma linha de pensamento, a utilização do termo “processo de 

construção identitária” também sugere movimento na medida em que não 

considera as identidades naturais, fixas e prontas, e sim processuais, 
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inacabadas e construídas a partir das relações sociais, nas quais se produzem 

sentidos subjetivos por meio da significação de saberes e do mundo. 

  

Nossa identidade, assim, não é uma essência, não é um dado, não é 

fixa, não é estável, nem centrada, nem unificada, nem homogênea, nem 

definitiva. É instável, contraditória, fragmentada, inconsistente, 

inacabada. É uma construção, um efeito, um processo de produção, 

uma relação, um ato performativo (MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 42). 

 

No âmbito do currículo, o rompimento com a noção de unidade 

identitária e o reconhecimento das múltiplas identidades dos sujeitos constitui 

uma mudança epistemológica que traz implicações relevantes para a discussão 

sobre o currículo e sobre o fazer pedagógico.  

Este enfrentamento da questão da linguagem e da sua relação com o 

conhecimento, em seus processos de significação nos fazem refletir sobre 

como a linguagem e as práticas discursivas modificam o conhecimento, as 

relações sociais e as identidades sociais. Com base nisso, diz-se então que o 

currículo atua no processo de construção identitária dos sujeitos na medida em 

que afirma e/ou nega identidades culturais pelas escolhas curriculares que se 

faz. “É importante ressaltar que a identidade se associa intimamente com a 

diferença: o que somos se define em relação ao que não somos” (Silva, 2002, 

p. 43). Considerando que produzir conhecimentos é operar no universo de 

significados e atribuir sentidos aos fenômenos naturais e sociais, a produção 
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do conhecimento escolar pode ser entendida como uma produção de discursos 

sobre diferentes fenômenos.  

O currículo, enquanto conjunto de referências sobre o que, como e 

porque se ensinar e aprender na escola, interfere diretamente nas práticas 

pedagógicas e nas relações que se estabelecem nas situações escolares, 

validando, ou não, saberes, habilidades, competências, atitudes e valores. 

Neste sentido, a atividade docente se confronta cotidianamente com uma 

questão de justificativa sobre os critérios de seleção dos conteúdos 

curriculares.  

Ao se deparar com tal questão, são exigidas dos profissionais da 

educação tomadas de decisões e posicionamentos de ordem sócio-cultural, 

envolvendo tanto aspectos objetivos quanto subjetivos, no que tange as 

formulações discursivas a respeito do “objeto a ensinar” quanto ao próprio 

processo ensino-aprendizagem. Por que valorizar esse conteúdo em vez de 

outro? Por que ensinar tal conteúdo desta forma e não de outra? Em que 

implica determinadas escolhas curriculares nas práticas pedagógicas e nas 

situações de escolarização?  

Em outras palavras: 

 

Será que em nossas escolas e em nossas salas de aula ainda 

caminhamos, com nossas práticas, na direção de anular aspectos das 

identidades dos/as estudantes? Será que os processos de 

homogeneização que muitas vezes promovemos, por meio do currículo, 

dos procedimentos didáticos, das relações pedagógicas e da avaliação, 



 28 

contribuem, de algum modo, para consolidar as relações de poder que 

atravessam as diferenças presentes no seio de nosso alunado? 

(MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 44). 

 

Numa perspectiva teórica que reconhece e evidencia a relação 

intrínseca entre educação e cultura(s), todo processo educativo está 

necessariamente imerso nos processos culturais do contexto em que se dá. O 

que implica que ambos não podem ser pensados e analisados a não ser a 

partir de sua articulação  

Trata-se de considerar o papel ativo dos sujeitos nas situações de 

ensino-aprendizagem e nos processos de significação, inserindo a linguagem e 

a subjetividade no debate. Deparamo-nos aqui novamente com questões de 

sentido no que tange ao conhecimento escolar, em que o papel constitutivo da 

linguagem ganha importância central.  

A linguagem em sua relação com a estrutura social é aqui considerada 

em sua dialogicidade. Quando se objetiva pensar e intervir na vida social, no 

cotidiano escolar e nas relações entre sujeitos e saberes, a linguagem é uma 

arma de luta. Por meio da linguagem, criam-se sentidos para os mundos, 

atuando em dimensões epistemológicas, simbólicas e políticas.  

Em consonância com os referidos autores, sugere-se uma mudança de 

foco no debate sobre o “objeto a ensinar”: deslocar a discussão do “sujeito” e 

do “objeto” para a “relação entre sujeito e objeto”.  

No que se refere à prática pedagógica e ao conhecimento escolar, a 

discussão sobre o que deve, ou não, estar representado no currículo também 
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nos remete a uma defesa ou a uma recusa de perspectivas culturais 

universalistas ou relativistas.  

Jean-Claude Forquin, em seu artigo “O currículo entre o relativismo e o 

universalismo”, discute a respeito do relativismo e do universalismo no 

currículo. Segundo ele, os relativistas propõem o questionamento da validade 

daquilo que se ensina. Já os universalistas defendem que há saberes gerais 

aos quais todos educandos devem ter acesso cujo valor independe de 

circunstâncias e interesses particulares.  

Para o autor, a escola é uma instituição das sociedades modernas 

universalista por excelência, tanto pela sua forma de organização como pelos 

conteúdos que ensina. Ele argumenta a favor da universalidade da cultura 

escolar, afirmando que é papel da escola transmitir saberes públicos aos quais 

todos possam ter acesso. Como Forquin mesmo diz: 

 

A cultura escolar é uma cultura geral (...) no sentido de ser responsável 

pelo acesso a conhecimentos e a competências estruturalmente 

fundamentados, isto é, capazes de servir de base ou de fundamento a 

todos os tipos de aquisições cognitivas “cumulativas”. (...) Podemos ver, 

então, na generalidade, o caráter fundamental da cultura escolar, a 

razão primeira de seu universalismo. O que a cultura escolar traz ela 

traz potencialmente para todos, porque se trata dos fundamentos de 

toda atividade intelectual e de todo desempenho cognitivo possíveis 

(FORQUIN, 2000, p. 58-59). 
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O autor faz um elogio ao universalismo ao defender a generalidade da 

cultura escolar, mas também reconhece a relevância das perspectivas 

relativistas, em termos éticos e políticos, no que se refere à atenção à 

diversidade cultural e aos conhecimentos especulativos do mundo. No entanto, 

vale pontuar que seu interesse pela diversidade cultural e seus estudos tem 

valor folclórico.  

Forquin esclarece que um ensino pode ser direcionado a um grupo 

culturalmente plural sem que as suas práticas curriculares sejam multiculturais, 

dependendo das escolhas dos conteúdos, dos métodos e das formas de 

organização deste ensino. Em referência ao relativismo no campo do currículo, 

ele aponta que a proposta de abertura e interação cultural neste âmbito coloca 

um grave problema no plano pedagógico: a escolha e a justificativa dos 

conteúdos escolares.  

É na arena desta discussão sobre cultura escolar e os critérios dos 

saberes escolares que este trabalho se insere. Do mesmo modo como Forquin 

questiona o processo de seleção e justificação dos conteúdos curriculares dos 

que se propõem a incorporar uma perspectiva multicultural no debate sobre o 

currículo, as perspectivas universalistas também podem e são desafiadas a 

enfrentar a mesma problemática.  

Sendo assim, pergunta-se: quais são as origens desta proposta 

curricular universalista? Em que perspectivas de escola, conhecimento e 

sujeito se baseiam? 

Na busca por essas respostas não é preciso ir muito longe, pois o que 

se entende por escola e por conhecimento escolar na atualidade tem como 
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referência o universalismo e baseia-se nos ideais de razão, conhecimento e 

progresso da Modernidade. De acordo com Tomaz Tadeu da Silva: 

 

Nossas noções de educação, pedagogia e currículo estão solidamente 

fincadas na Modernidade e nas ideias modernas. A educação tal como 

a conhecemos hoje é a instituição moderna por excelência. Seu objetivo 

consiste em transmitir o conhecimento científico, formar um ser humano 

supostamente racional e autônomo e em moldar o cidadão e a cidadã 

da moderna democracia representativa (SILVA, 2002, p. 111-112). 

 

Segundo o referido autor, o sujeito moderno é racionalista, centrado e 

unitário, não admitindo divisões e contradições. O seu conhecimento tem 

pretensões totalizantes, defende o absoluto, constrói fronteiras fixas e 

referencia entes transcendentes. Sua ideia de progresso legitima sistemas de 

opressão e exploração, excessivamente burocráticos, sob o pretexto da 

produtividade, do controle e do avanço tecnológico.   

A escolha de uma determinada orientação curricular e a forma como a 

escola se organiza a partir do currículo aponta para o modo como esta entende 

o conhecimento em si e o processo de ensino-aprendizagem, revelando 

premissas e concepções a respeito. Sendo assim, um currículo com base nos 

ideais modernistas de sujeito, de conhecimento e de progresso não poderia ser 

diferente daquilo que propõe como ideal. Como afirma o autor: 
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Ele [o currículo existente] é linear, seqüencial e estático. Sua 

epistemologia é realista e objetivista. Ele é disciplinar e segmentado. O 

currículo existente está baseado numa separação entre „alta‟ e baixa‟ 

cultura, entre conhecimento científico e conhecimento cotidiano (SILVA, 

2002, p. 115). 

 

A cultura escolar atual, erigida sobre as tendências homogeneizadoras 

das instituições modernas, tem como desafio principal, hoje, abrir espaços para 

a diversidade, a diferença e o cruzamento de culturas. Assim como afirma 

Giroux:  

 

Os/as educadores não poderão ignorar, no próximo século, as difíceis 

questões do multiculturalismo, da raça, da identidade, do poder, do 

conhecimento, da ética e do trabalho que, na verdade, as escolas já 

estão tendo de enfrentar. Essas questões exercem um papel importante 

na definição do significado e do propósito da escolarização, no que 

significa ensinar e na forma como os/as educadores devem ser 

ensinados para viver num mundo que será amplamente mais 

globalizado, high tech e racionalmente diverso que em qualquer época 

da história (GIROUX apud CANDAU, 2000, p. 82). 

 

No contexto da elaboração de uma proposta curricular nacional, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) surgem como um referencial 

comum para a formação escolar básica, como um conjunto de diretrizes para 

nortear os currículos e seus conteúdos mínimos bem como as práticas 
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pedagógicas. O documento visa fortalecer a identidade nacional e a 

responsabilidade estatal para com a educação para a cidadania, evocando 

também o respeito à diversidade e dando margens às adaptações e 

flexibilizações que se façam necessárias. 

 

O conjunto de proposições aqui expressas responde à necessidade de 

referenciais a partir dos quais o sistema educacional do país se 

organize, a fim de garantir que, respeitadas as diversidades culturais, 

regionais, étnicas, religiosas e políticas que atravessam uma sociedade 

múltipla, estratificada e complexa, a educação possa atuar, 

decisivamente, no processo de construção da cidadania, tendo como 

meta o ideal de uma crescente igualdade de direitos entre os cidadãos, 

baseado nos princípios democráticos. Essa igualdade implica 

necessariamente o acesso à totalidade dos bens públicos, entre os 

quais o conjunto dos conhecimentos socialmente relevantes (Brasil, 

1997a, p.13). 

 

Dividido por áreas disciplinares, os PCNs organizam-se por: 

caracterização das áreas, objetivos, organização dos conteúdos, critérios de 

avaliação e orientações didáticas. Firmam, pois, seu compromisso com os 

conteúdos formais das disciplinas científicas (MACEDO, 2009).  

No bojo dessa cadeia universalista, foram criados os Temas 

Transversais, objetivando promover a educação para a cidadania e contemplar 

as demandas da diferença no currículo. São eles: Pluralidade cultural, Ética, 

Saúde, Meio ambiente e Orientação sexual.  
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Reconhecemos que a criação desses espaços transversais constitui um 

avanço em um processo histórico de injustiça, exclusão e discriminação 

sociais, na medida em que consideramos o currículo um espaço 

epistemológico e político. Entende-se, pois, que essa conquista se deve às 

lutas de movimentos sociais em suas articulações e reivindicações sócio-

políticas.   

Não obstante, faz-se necessário pensar de que modo a questão das 

diferenças foram inseridas no referido documento. O que se entende por 

pluralidade cultural nesses parâmetros? Como se concebe a idéia de 

identidade cultural? O que significa educar para a cidadania? De que modo a 

discussão a respeito da diversidade cultural, da identidade e da diferença 

contribuem para uma análise desta política curricular nacional? 

Antes de tudo, é necessário frisar a amplidão do projeto educacional a 

que os PCNs se dispõem a construir. Por meio de um texto exaustivo, os 

parâmetros se utilizam de longos discursos para justificar sua própria 

elaboração e se afirmarem como uma política curricular indispensável na 

construção da cidadania. Buscam ainda, em sua proposta, exaltar e articular 

perspectivas teóricas diferentes, às vezes até mesmo antagônicas, o que 

espelha a ambigüidade deste projeto educacional. Tal amplidão é aqui 

caracterizada, então, como demagógica.  

A ideia de educação para a cidadania tão evocada no documento está 

na base do que se entende nele por educação de qualidade e surge como um 

forte argumento para a inserção dos Temas Transversais na política curricular 

nacional. De acordo com Elizabeth Macedo, em seu artigo “Como a diferença 
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passa do centro à margem nos currículos: o exemplo dos PCN”, educar para a 

cidadania é falar em nome de uma totalidade impossível, de um todo universal. 

Segundo a autora, a cidadania nacional é um mito e um forte articulador do 

discurso universalista nos Temas Transversais (MACEDO, 2009). 

Nota-se igualmente que a noção de identidade nacional evocada nos 

PCNs concebe a formação identitária enquanto uma condição natural, e não 

como uma construção. A transformação da diferença em um ícone da 

nacionalidade configura-se, pois, em um discurso que utiliza de uma 

homogeneização primordial (CANEN, 2000).  

A partir de uma perspectiva pós-crítica sobre a multiculturalidade e as 

identidades, a concepção que predomina nos PCNs corrobora para a 

neutralização e o apagamento das diferenças enquanto tais, negando o caráter 

dinâmico do processo de construção identitária e não reconhecendo as 

múltiplas identidades em que as pessoas se constituem. Sob o mote de educar 

para a cidadania, as demandas da diferença são incorporadas por discursos 

universalistas nas margens da política curricular nacional e no interior dos 

Temas Transversais, que é em si marginal (MACEDO, 2009).  

Considerando a estrutura do sistema educacional brasileiro, há quatro 

níveis de concretização curricular. Os PCNs, primeiramente, surgem enquanto 

referência nacional, tanto para as políticas educacionais como para as 

instituições de ensino. Depois, tem-se a articulação deste com as propostas 

curriculares dos Estados e Municípios, e também a elaboração da proposta 

curricular de cada instituição escolar. Por último, temos o momento da 
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realização da programação das atividades de ensino e aprendizagem na sala 

de aula. 

É sobre este último nível de concretização curricular que trataremos na 

segunda parte deste trabalho: as situações de ensino-aprendizagem no 

cotidiano escolar. Momentos estes repletos de objetividades e subjetividades, 

de convenções e conflitos, de afirmações e negações, de ditos e não-ditos.  
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III - A construção das identidades a partir de experiências de  

ensino-aprendizagem 

 

 A segunda parte deste trabalho busca trazer à tona, a partir de situações 

de ensino-aprendizagem concretas, reflexões e apontamentos referentes à 

construção das identidades nas práticas curriculares. Para isso, realizou-se 

uma releitura, sob a ótica das teorias sobre o currículo, de uma experiência de 

intervenção pedagógica.  

Este trabalho de intervenção vinculou-se ao projeto acadêmico realizado 

ao longo do ano de 2009, no Centro de Ensino Fundamental Juscelino 

Kubitschek, em Planaltina-DF, pelo LEPPAE – Laboratório de Estudos e 

Pesquisas dos Processos de Aprendizagem e Escolarização – sob a 

coordenação de Maria Carmen Tacca. O projeto acadêmico teve como objetivo 

investigar e intervir nos processos de ensino-aprendizagem que se dão nesta 

escola, envolvendo a direção, coordenadores, professores e alunos da escola, 

e estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade de Brasília. A 

experiência interventiva abordada aqui se refere ao trabalho realizado com uma 

turma do 3º ano do Ensino Fundamental ao longo do segundo semestre do 

mesmo ano. 

Como pesquisa qualitativa em Pedagogia, este trabalho teve caráter 

investigativo, interventivo, participativo e dialógico. Desenvolvida em meio a um 

processo cíclico e contínuo, utilizou-se de indicadores como base para novos 

desenvolvimentos (BARBIER, 2002). Deste modo, as sessões de intervenção 

foram planejadas uma após a outra, já que em cada uma surgem novos 
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elementos a serem levados em consideração na elaboração da sessão 

seguinte. Para tanto, faz-se necessário planejar, implementar, descrever, 

refletir e avaliar. 

A coleta de dados foi feita por meio de observações, entrevistas e 

diálogos, e o registro dos mesmos, pela construção de um diário de bordo 

(BARBIER, 2002). Por meio desses procedimentos, objetivou-se conhecer a 

realidade estudada, buscando indícios de fenômenos individuais e singulares, 

de percepções e concepções, de sentidos e significados, que permeavam as 

relações pedagógicas daquele contexto. Os indícios obtidos possibilitaram a 

elaboração de hipóteses acerca dos processos de ensino-aprendizagem em 

questão e foram norteadores das atividades de intervenção. Neste sentido, o 

trabalho interventivo se construiu ao longo do processo a partir dos indícios, 

das informações e das reflexões obtidas empiricamente.  

 O referido projeto visou investigar, inicialmente, os sentidos subjetivos 

dos sujeitos sobre o processo de escolarização bem como criar estratégias 

pedagógicas que levassem em consideração os diferentes processos de 

aprendizagem tendo em vista o enfrentamento das dificuldades de 

aprendizagem, no sentido de reverter o quadro de fracasso escolar em sucesso 

escolar. Insere-se, pois, inicialmente no âmbito dos estudos relacionados às 

dificuldades/possibilidades de aprendizagem no contexto escolar, com base na 

perspectiva histórico-cultural da aprendizagem e do desenvolvimento.  

 A teoria histórico-cultural da aprendizagem e do desenvolvimento, que 

tem como ponto de partida os postulados de Vygostsky, afirma que o sujeito é 
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constituído nas e através das relações sociais, culturais e históricas que, ao 

longo da trajetória individual, ganham sentidos e significados singulares.  

Nesta abordagem, compreende-se o sujeito como dotado de 

pensamento, linguagem e emoção, sendo estes elementos interdependentes 

entre si. O pensamento e a linguagem são instrumentos pelos quais o indivíduo 

se relaciona com os outros em seus espaços sociais, e a emoção, um aspecto 

imanente da constituição do sujeito, a partir da qual a linguagem e o 

pensamento se expressam (GONZÁLEZ REY, 2003).  

Na perspectiva histórico-cultural, o processo de constituição do sujeito 

se dá mediante um processo constitutivo recíproco entre cultura e indivíduo, se 

caracterizando, assim, como complexo na medida em que se organiza em sua 

própria processualidade (GONZÁLEZ REY, 2003). A participação e a mediação 

do outro são tidas como fundantes, pois se considera que a apropriação de 

habilidades e conhecimentos culturais se dá na interação-interlocução entre os 

indivíduos. As relações sociais, nesta linha de pensamento, ganham, pois, um 

papel determinante.  

Foi no âmbito destas dimensões relacionais do processo de ensino e 

aprendizagem escolar que se buscou desenvolver o referido trabalho de 

intervenção pedagógica. O desafio de uma releitura do mesmo está na 

tentativa de fazerem convergir duas perspectivas teóricas: de um lado, a teoria 

histórico-cultural da aprendizagem e do desenvolvimento, de outro, a vertente 

pós-crítica do currículo. Considera-se aqui essa convergência possível dada à 

importância central que ambas atribuem às relações sociais, à linguagem e aos 

processos de significação nos processos educativos. 
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Em suma, a releitura desta experiência de intervenção busca outro olhar 

sobre as situações de ensino-aprendizagem vivenciadas, um olhar curricular. 

Com isso, pretende-se aprofundar a discussão teórica sobre o currículo por 

meio de uma reflexão empírica tendo em vista compreender as implicações das 

escolhas curriculares em um contexto específico de ensino-aprendizagem 

escolar. É importante frisar que as intervenções não foram pensadas e 

executadas inicialmente a partir de um ponto de vista curricular.    

O trabalho interventivo em questão se deu ao longo do segundo 

semestre de 2009, em sete sessões, de duas horas de duração cada, com uma 

turma do 3º ano do Ensino Fundamental. Antes das sessões de intervenção, 

foram realizadas duas observações no horário de aula da turma e uma reunião 

em particular com a professora responsável.  

Por meio das observações objetivou-se uma aproximação com os 

sujeitos envolvidos e uma investigação das potencialidades e desafios daquele 

contexto para a elaboração de hipóteses de trabalho e para o vislumbre de 

caminhos a seguir. A reunião com a professora teve como objetivo a sua 

aprovação do projeto de intervenção, o estabelecimento de combinados para o 

bom andamento do trabalho e a obtenção de detalhes sobre o processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos tidos com dificuldades de aprendizagem, a 

serem considerados no planejamento das atividades e nas mediações.em sala 

de aula. 

Por meio de observações realizadas no horário de aula da turma, notou-

se que a maioria dos alunos estava interessada, motivada e participativa na 

aula. A professora demonstrou ter estabelecido relações afetivas e uma 
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comunicação positiva com os alunos, se esforçando para que as aulas fossem 

interessantes, e buscando uma abordagem interdisciplinar no trato dos 

conteúdos.  

No primeiro dia de observação, por exemplo, a turma estava na aula de 

Ciências Naturais e estudava o cultivo de plantas e os diferentes tipos de solos. 

A professora analisou, juntamente com os alunos, o resultado de uma 

experiência de plantio de uma mesma semente em solos distintos, elaborando 

e confirmando hipóteses a respeito. O tema foi abordado de forma 

interdisciplinar, associando a língua portuguesa e a linguagem matemática ao 

estudo das Ciências Naturais.  

Em termos de infra-estrutura, notou-se que os alunos tinham acesso 

restrito ao acervo de livros da escola. Havia uma sala de leitura para a 

realização de atividades com os livros selecionados pelas professoras, mas os 

alunos não tinham a liberdade de manusear e de escolher livremente os livros 

de seus interesses. Em uma breve análise dos livros do acervo, constatou-se 

que a maioria deles eram paradidáticos. A partir de tal fato, vislumbrou-se um 

trabalho de intervenção pedagógica por meio da leitura de livros literários e de 

atividades a eles relacionadas. 

 No segundo dia de observação, a professora havia organizado mesas 

de atividades, com jogos de montar, gibis e jogos da memória. Os alunos 

alternavam entre si para que todos passassem por todas as atividades 

propostas. Enquanto isso, a professa atendia alguns alunos individualmente. 

Esta estratégia utilizada pela professora pareceu muito interessante, pois os 
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alunos se divertiam enquanto aprendiam e ela podia atender em particular 

alguns alunos.  

Nesses dois dias de observação, chamou atenção o fato de, durante as 

aulas, a professora trabalhar de forma diferenciada com alguns alunos. Na 

reunião realizada com ela, logo após a segunda observação, perguntou-se a 

respeito das necessidades educacionais especiais de alguns alunos. Ela 

pontuou que havia um grupo de seis alunos na turma com dificuldades de 

aprendizagem. Esclareceu ainda que se utilizava dos níveis de aprendizagem 

propostos por Emilia Ferreiro para dividir a turma e orientar o trabalho 

pedagógico. Estes níveis são: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e 

alfabético.  

É importante frisar que não nos interessa aqui discutir as elaborações de 

Emilia Ferreiro sobre a alfabetização e a psicogênese da escrita em si. O que 

nos propomos a discutir é o uso deste conhecimento pela professora da turma 

em sua prática pedagógica sob a ótica curricular a favor do desenvolvimento 

identitário dos alunos. Diante disso, questiona-se: quais são as diferentes 

formas de se utilizar destes níveis de aprendizagem em um trabalho 

pedagógico? De que maneira a divisão em grupos a partir destes níveis de 

aprendizagem interferia na relação dos alunos entre si? O trabalho realizado 

favorecia ou não o processo de ensino-aprendizagem? Corroborava-se para a 

estigmatização e subestimação das potencialidades dos alunos, ou para a 

criação de relações colaborativas e para a superação das dificuldades? 

É importante ressaltar que esses seis alunos não possuíam 

diagnósticos, tinham histórias e dificuldades distintas uns dos outros, e se 
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encontravam em diferentes níveis de aprendizagem, como observado e 

também pontuado pela professora. No entanto, pertenciam ao mesmo grupo de 

trabalho: “o grupo dos alunos com dificuldades”. Sentavam-se sempre juntos, 

interagiam muito pouco com os demais colegas da turma e eram isentados de 

atividades consideradas mais complexas. Suas expressões demonstravam que 

eles não se sentiam capazes de realizar satisfatoriamente as atividades e de 

corresponder às expectativas dos outros.   

Diante deste quadro, é possível afirmar que aquele trabalho em grupos 

de aprendizagem não estava favorecendo a aprendizagem e o 

desenvolvimento desses sujeitos. Eram tidos como incapazes e atrasados em 

relação aos demais, e isso interferia negativamente na socialização dos 

mesmos, na medida em que eram isolados do restante da turma em razão de 

suas diferenças. 

Neste sentido, as intervenções pedagógicas objetivaram articular os 

diferentes níveis de aprendizagem e possibilitar a aprendizagem e a inclusão 

desses seis alunos na turma. Por meio do trabalho com livros literários, teve-se 

em vista a criação de um ambiente prazeroso, interativo-colaborativo e 

favorecedor da constituição identitária dos alunos ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Compreende-se o ato da leitura é uma atividade mental complexa que 

exige a interação de diferentes fatores, tais como conhecimento da forma 

padrão língua, percepção das relações existentes entre o mundo real em que 

vivemos e o mundo da linguagem que o nomeia, dados culturais próprios dos 
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meios sócio-culturais, reflexões decorrentes de suas próprias experiências 

existenciais, dentre outros (COELHO, 2000).  

Vale destacar que não se pretendeu, neste trabalho interventivo, um 

mero paradidatismo dos livros literários, utilizando-os unicamente como 

elemento subsidiário ao trabalho didático-pedagógico. Buscou-se reconhecer e 

valorizar o alcance subjetivo da arte nos sujeitos com a qual entram em 

contato. Nelly Coelho reconhece esta duplicidade própria da literatura infanto-

juvenil: um pertencimento simultâneo nos campos pedagógico e artístico.  

 

(...) podemos dizer que, como objeto que provoca emoções, dá prazer 

ou diverte e, acima de tudo, modifica a consciência de mundo de seu 

leitor, a literatura infantil é arte. Sob outro aspecto, como instrumento 

manipulado por uma intenção educativa, ela se inscreve na área da 

pedagogia (COELHO, 2000, p. 46).  

 

A autora reflete a respeito desta interface entre literatura e educação, 

considerando os alcances artístico e pedagógico da literatura infanto-juvenil. 

Defende que, enquanto produção cultural, a literatura articula tanto 

conhecimentos culturais objetivos como potenciais intuitivos e criativos para 

redescobrir e reinventar formas e valores. Nesta interface potencialmente rica 

de proposições, a autora apresenta uma série de produções literárias para o 

público infanto-juvenil organizadas em ideias-eixo.  

As ideias-eixo se configuram como subtexto e se referem às 

problemáticas e intencionalidades de cada obra literária. Estas sugerem ideias, 
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valores, emoções, conflitos e comportamentos. Dentre as quais a referida 

autora utiliza, tem-se: as relações entre o real, o virtual e a palavra; a busca 

pela identidade; as relações eu/outro; os medos e a curiosidade; a consciência 

ética e/ou crítica; a metalinguagem; reinvenção de mitos, lendas ou narrativas, 

etc.  

Na seleção dos livros a serem abordados com a turma, buscou-se obras 

cujas ideias-eixo estavam em consonância com problemáticas que se pretendia 

trabalhar com os alunos. Considerando que o objetivo das intervenções era 

articular os diferentes níveis de aprendizagem, favorecer o estabelecimento de 

relações colaborativas e possibilitar a aprendizagem e a inclusão de alunos na 

turma, as problemáticas focaram as relações dos sujeitos.  

No âmbito curricular, considerar aspectos subjetivos dos alunos na 

escolha dos textos/subtextos a serem trabalhados em sala revela uma 

valorização do processo de constituição identitária dos sujeitos. Além de 

proporcionar momentos de identificação e não-identificação com os 

personagens das histórias, tem-se a possibilidade de problematizar situações, 

emoções, valores e comportamentos abordados em cada obra. Por meio da 

problematização, os professores e os alunos trocam experiências e opiniões 

entre si, favorecendo processos de re-significação e novas atribuições de 

sentidos. 

Para o primeiro dia de atividade, dia 24 de setembro, tinha-se como 

objetivo conhecer os alunos e fazer uma sondagem da escrita deles para 

nortear o planejamento dos próximos encontros. O livro selecionado para aula 

foi “Leonardo”, de Wolf Erlbrunch, que conta o que este menino gostava de 
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fazer e como ele conseguiu superar seu medo de cachorros, possuindo como 

ideias-eixo a busca pela identidade e a necessidade de enfrentamento e 

superação dos medos. Após a leitura do livro, os alunos teriam que elaborar 

um pequeno livro contando a respeito deles: o que gostavam, o que não 

gostavam, o que sabiam e o que queriam aprender.  

No dia, apresentou-se brevemente o projeto à turma e, em seguida, 

explicou-se sobre as atividades planejadas para aquela aula. A leitura do livro 

foi feita pela pesquisadora de forma expressiva. Os alunos gostaram do livro e 

realizaram a atividade com interesse.   

  Em uma avaliação dos livretos elaborados pelos alunos, foi possível 

identificar grafias que não estavam de acordo com a norma padrão da língua, o 

que se configura algo inerente ao processo de alfabetização, tais como: o não 

uso de letras maiúsculas e pontuação, a realização de transcrições fonéticas 

da própria fala, dificuldade com a escrita livre e falta de leitura da própria 

escrita. Dentre os alunos do grupo tido com dificuldade, observou-se pouco 

domínio da língua escrita. Estes são alguns exemplos de frases escritas por 

eles: “eu nugos to de apama (apanhar)”, “que eu não nome”, “é gosto do nepe i 

da niana i do nune”. Estava avaliação objetivou a elaboração do planejamento 

da próxima aula. 

 Ao final da intervenção, a professora da turma sugeriu que, no próximo 

encontro, se trabalhasse com temas relacionados à natureza, para que o 

projeto entrasse em consonância com o conteúdo programático seguido por 

ela. 
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Sendo assim, planejou-se para o segundo encontro, dia 15 de outubro, a 

leitura do capítulo 11 do livro “O menino do dedo verde”, de Maurice Druon, 

cuja ideia-eixo é a valorização das relações eu/outro, em um elogio à amizade 

e à solidariedade. Esse trecho do livro relata a visita de Tistu a um hospital, 

onde o menino conhece uma menina doente que se encontra internada e faz 

crescer ali, no quarto dela, um jardim que ajuda a curá-la. Depois dessa leitura, 

os alunos receberiam fichas de palavras do texto a serem pesquisadas no 

dicionário.  

No dia do encontro, foram apresentadas as atividades planejadas. E, no 

intuito de favorecer a autonomia dos alunos na realização das atividades, 

realizou-se uma breve explicação sobre o modo como as informações do 

dicionário aparecem e se dispõem. Isto possibilitaria que alguns alunos 

realizassem a pesquisa no dicionário de forma mais autônoma, permitindo que 

àqueles que possuíssem mais dificuldades tivessem uma atenção 

individualizada.  

É importante ressaltar também que se preocupou em dar a mesma 

atividade ao grupo tido com dificuldades e ao restante da turma. Criou-se, 

porém, mecanismos para que este pequeno grupo fosse incluído, se sentisse 

capaz de realizar a atividade satisfatoriamente e tivesse oportunidades de 

aprendizagens significativas. Além de terem sido selecionadas palavras menos 

complexas para os alunos com maiores dificuldades, deixou-se sobrando duas 

palavras para que os que terminassem antes não dispersassem os que ainda 

estavam realizando a atividade. A turma também foi orientada a pintar os 

desenhos até que todos terminassem para que pudéssemos dar continuidade à 

atividade coletivamente. 
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Antes de dar início à leitura do capítulo do livro, conversou-se com os 

alunos a respeito do título e da capa do livro, com o objetivo de fazer uma 

aproximação com a obra, e de despertar o interesse e a curiosidade deles 

sobre a mesma.  

Após a leitura do texto, distribuíram-se, então, fichas com as palavras a 

serem pesquisadas no dicionário e com espaço para registro da pesquisa. 

Foram duas palavras para oito grupos de quatro alunos. As palavras a serem 

pesquisadas no dicionário estavam grifadas no texto para facilitar a 

contextualização das mesmas pelos alunos.  

Enquanto a turma realizava a pesquisa das palavras, abriu-se espaço 

para que todos da turma tirassem dúvidas. Esta orientação buscou instigar os 

alunos a procurar ajuda em caso de dúvidas no exercício e possibilitar uma 

relativização a respeito. Afinal, ter dúvidas significa entender alguma coisa ou 

não? Buscar ajuda para a realização de algum exercício é um sinal positivo ou 

negativo no que se refere à aprendizagem? Ter dúvidas é uma condição 

apenas daqueles que não dominam completamente o conteúdo ou aqueles que 

dominam o conteúdo podem ter dúvidas também? A dúvida de um aluno pode 

ser a dúvida de outros? De que maneira os professores podem se utilizar das 

dúvidas dos alunos a favor da aprendizagem deles? O momento de se tirar 

dúvidas pode contribuir para o estabelecimento de relações colaborativas entre 

professores e alunos, e entre alunos entre si? 

Depois que todos finalizaram a pesquisa dos significados das palavras, 

foi feita uma segunda leitura do capítulo, desta vez com pausa para a leitura e 
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compreensão das palavras pesquisadas pelos alunos no dicionário na medida 

em que apareciam no texto.  

As estratégias utilizadas ao longo da realização das atividades foram 

importantes para o bom andamento da aula e para o estabelecimento de 

relações colaborativas, tanto entre professora e alunos como entre alunos e 

alunos. Houve interesse, motivação, produtividade e atenção ao longo do 

desenvolvimento das atividades. Notou-se que os alunos do pequeno grupo 

estavam se sentindo mais pertencidos à turma e mais confiantes por realizarem 

a tarefa de forma satisfatória.  

É importante destacar uma situação interessante que se deu na segunda 

parte da aula, em que os alunos socializaram suas pesquisas no dicionário, 

situação esta relacionada ao caso de um aluno que não falava com adultos, do 

grupo tido com dificuldades. Uma aluna comentou, no momento em que este 

menino foi solicitado a ler sua ficha de pesquisa: “Ele não vai falar!”. Foi feita 

uma intervenção no sentido de dizer que aquele aluno podia nos dizer o que 

ele queria de diferentes formas, como por exemplo, escrevendo. A ficha de 

pesquisa dele foi então lida para a turma pela pesquisadora, estando sua 

resposta correta.  

A partir dessa situação, refletiu-se sobre as diferentes formas de uso da 

palavra e as diversas possibilidades de expressão e comunicação. Onde se 

encontra o espaço de enunciação desse aluno? De que outras maneiras ele 

poderia se comunicar sem o uso da fala stricto sensu? Como possibilitar que 

ele e os outros alunos o percebam capaz de se expressar em sala de aula? 
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Que marcas estariam sendo impressas nesse sujeito por meio da constante 

afirmação de sua “incapacidade”? 

Bakhtin discorre sobre a relação entre atividade mental e expressão 

externa e pontua a respeito de quando essa expressão é bloqueada. Neste 

caso, ele afirma que a atividade mental tende a uma expressão inibida e 

esclarece: “não é tanto a expressão que se adapta ao nosso mundo interior, 

mas o nosso mundo interior que se adapta às possibilidades de nossa 

expressão, aos seus caminhos e orientações possíveis” (BAKHTIN, 2004, p. 

118, grifo do autor).  

A situação em questão e as reflexões que se sucederam serviram de 

base para o planejamento da próxima sessão interventiva. Foi considerada a 

possibilidade de se apresentar à turma um livro sem texto escrito para se 

pensar coletivamente as diferentes formas de expressão possíveis. 

 Deste modo, para o encontro do dia 22 de outubro, foram escolhidos os 

livros “Traquinagens e estripulias” e “Não confunda”, ambos de Eva Furnari. O 

primeiro é um livro que contém cinco histórias em quadrinhos sem texto escrito, 

onde as histórias são contadas por meio de imagens, tendo como ideia-eixo as 

relações entre o mundo real, o mundo virtual e.o mundo das palavras. Já o 

segundo livro se utiliza de texto escrito e, por meio de rimas engraçadas, 

estabelece brincadeiras com palavras e imagens. Este último possui como 

ideia-eixo a ruptura da ordem convencional e a criação de novas relações entre 

seres e coisas. 

A escolha dessas obras objetivou estabelecer um vínculo sócio-afetivo 

positivo entre professora e alunos, apresentar diferentes formas de expressão 
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e comunicação, possibilitar a atribuição de sentidos positivos aos atos de 

escrita e de leitura associados à diversão e ao prazer, e estudar a ortografia 

das palavras em jogo. 

Para este terceiro encontro, planejou-se iniciar a aula com o jogo da 

forca, seguido da leitura dos livros “Não confunda” e “Traquinagens e 

estripulias” e atividades a eles relacionados.  

A atividade relacionada ao livro “Não confunda” foi pensada 

exclusivamente para os seis alunos do grupo tido com dificuldades. Cada dupla 

receberia fichas com trechos do texto, as quais teriam que organizar de acordo 

com as rimas, sublinhando as palavras que rimavam entre si.  Esses alunos 

também receberam a ficha de exercício referente ao outro livro, “Traquinagens 

e estripulias”, considerando que eles e os demais pudessem percebê-los 

capazes de realizá-la também. 

Já a atividade relacionada ao livro “Traquinagens e estripulias” foi 

pensada para toda a turma realizar. Os alunos trabalhariam em duplas, sendo 

que cada dupla receberia uma história diferente do livro, que contém cinco no 

total. Eles teriam que escrever um texto para cada história contada em 

imagens. A criação do texto escrito se daria em dupla, mas a escrita individual, 

cada um em sua ficha de exercício.  

Com esta diversificação, objetivou-se trabalhar sutilmente a idéia de 

diferença, possibilitando uma relativização dos critérios de diferenciação de 

atividades para além daquela relacionada aos aspectos cognitivos dos sujeitos. 

A proposta de trabalho em grupo surgiu tendo em vista a criação de um 

ambiente de trabalho cooperativo entre os alunos. 
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  Como de costume, a sessão de intervenção iniciou com uma breve 

exposição aos alunos a respeito das atividades planejadas para aquele 

encontro. 

No momento do jogo da forca, houve entusiasmo, descontração e 

grande participação da parte dos alunos. O grupo dos seis alunos tidos com 

dificuldades participou timidamente. Durante a leitura do livro “Não confunda”, 

os alunos se divertiram bastante, pedindo inclusive para que a pesquisadora 

lesse novamente, sendo que a segunda leitura foi feita de trás para frente 

tendo em vista manter o clima de brincadeira. Seguiu-se com a leitura de uma 

história do livro “Traquinagens e Estripulias”. Os alunos ficaram surpresos com 

o fato de não haver texto escrito na obra, e também se divertiram com a leitura. 

Em seguida, organizou-se a turma em duplas para a realização das 

atividades relacionadas aos livros. Foram dadas orientações detalhadas sobre 

o exercício e os alunos puderam tirar suas dúvidas sobre como proceder, etapa 

esta fundamental para que eles realizassem a atividade com autonomia.  

 Para a realização do exercício a partir do livro “Não confunda”, o uso do 

quadro foi de grande importância para o trabalho com os trocadilhos do texto. 

Nos momentos de esclarecimentos das dúvidas destes alunos, eles foram 

convidados a irem ao quadro. Com este convite, eles se sentiram satisfeitos 

por se perceberem ativos no processo de aprendizagem, acolhidos em seus 

desafios e reconhecidos em suas potencialidades.  

No caso do aluno que se recusava a falar, ele não aceitou ir até o 

quadro, mas soube realizar a tarefa com sucesso quando partiu de um 

raciocínio por ele identificado na escrita da pesquisadora no quadro. Pela sua 
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expressão facial e corporal, ele se sentiu feliz ao se perceber capaz de realizar 

o exercício com sucesso. Foi possível notar que o sistema comunicativo entre 

ele e a pesquisadora ampliava na medida em que tanto ela como ele o 

percebiam capaz de realizar as atividades satisfatoriamente.  

 Ao final da aula, alguns alunos que haviam terminado as atividades 

coloriram as figuras do material, outros tomaram a iniciativa de pedir os livros 

para lerem. O pedido desses alunos foi aceito por se entender como uma 

atitude autêntica de interesse pela leitura e pelos livros, e que não poderia 

deixar de ser correspondida. Do pequeno grupo de seis alunos, todos eles 

terminaram as atividades relacionadas ao livro “Não confunda”, mas não houve 

tempo para darem início ao exercício relacionado ao outro livro. A 

pesquisadora permitiu que eles levassem a ficha para realizarem em casa, 

caso desejassem, a pedido de uma aluna deste pequeno grupo, o que também 

foi compreendido como uma atitude de interesse e vontade de aprender. 

Para o quarto encontro, dia 29 de outubro, foi planejado estudar a 

ortografia e a fonética de palavras do texto do livro “Não confunda”, abordado 

anteriormente. A opção por continuar a se trabalhar com a mesma obra como 

ponto de partida se deve ao fato dos alunos da turma terem manifestado um 

interesse particular por ela. Alguns alunos chegaram até a perguntar à 

pesquisadora, na sessão passada, se podiam realizar as atividades 

relacionadas ao referido livro, atividades estas destinadas ao pequeno grupo 

de seis alunos. 

 Sendo assim, a ideia para esta sessão foi retomar o trabalho a partir de 

rimas. Depois da leitura do livro, identificar-se-iam as rimas dos trocadilhos 
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presentes no texto com o objetivo de aprofundar o conhecimento da língua 

portuguesa, exercitando a consciência fonológica e a forma padrão da língua. A 

proposta consistia em trabalhar de forma coletiva com alunos de modo que as 

trocas, os diálogos e as diferenças em termos cognitivos pudessem criar um 

ambiente colaborativo entre os sujeitos e uma dinâmica favorecedora de 

aprendizagens.    

Iniciou-se então a aula com a leitura do livro. Depois, a pesquisadora 

escreveu os trocadilhos no quadro para em seguida identificar e estudar 

conjuntamente os fonemas e as ortografias dos mesmos.  

O trabalho no quadro com as rimas foi muito rico. Os alunos estavam 

envolvidos e participativos. Eles compartilhavam suas dúvidas e seus 

conhecimentos, davam outros exemplos e estavam animados com os desafios 

postos.  

Vale destacar que, quando uma aluna do grupo tido com dificuldades foi 

solicitada para que identificasse as rimas dos trocadilhos, ela se sentiu segura 

em responder frente à turma por termos trabalhado de forma similar no nosso 

último encontro. Ela se mostrou segura e ficou muito satisfeita em realizar o 

exercício corretamente diante da turma.  

Houve outro momento interessante em que um aluno deu um exemplo 

de uma palavra que não estava no texto. Na hora de escrevê-la no quadro, a 

pesquisadora ficou na dúvida de como fazê-lo conforme as convenções da 

língua. Procurou-se pela palavra no dicionário e, antes de dar a resposta certa, 

foi feita uma sondagem das opiniões dos alunos a respeito. A turma ficou 

dividida em relação à forma correta de escrevê-la. A partir disso, refletiu-se 
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sobre as confusões que podem ocorrer na escrita das palavras e fez-se alusão 

ao título e à ideia-eixo do livro. Concluiu-se que fazer confusões e cometer 

enganos é comum, e que nesses casos devemos buscar ajuda para 

esclarecimentos.  

Considerando os desafios e os objetivos do presente trabalho, estas 

últimas situações e reflexões coletivas foram importantes para o processo 

interventivo, pois sinalizaram avanços e o cumprimento dos objetivos. 

Ainda sobre a situação de dúvida da pesquisadora, também podemos 

também pensar sobre a relação entre conhecimento e a figura da professora, 

ou professor.  Seria esta uma relação acabada, restando à professora apenas 

transmitir conhecimentos? Ou se trata de uma relação inacabada e que 

demanda uma curiosidade e uma busca contínuas? De que maneira uma 

professora revela a relação que tem com o conhecimento em suas práticas 

pedagógicas e influencia os alunos a partir disso? Qual postura diante do 

conhecimento e do mundo pretende-se construir com os alunos: de 

arbitrariedade e rigidez ou de diálogo e negociação?  

No dia 12 de novembro aconteceu o quinto encontro. O livro selecionado 

para a aula foi “A flor do lado de lá”, de Roger Mello, que conta, apenas com 

imagens, a história de uma anta que avista uma flor e que, para tentar pegá-la, 

ela tem que atravessar o mar para chegar do outro lado. A tal anta não 

percebe, porém, que a flor que ela tanto queria não estava em um pedaço de 

terra, e sim sobre uma baleia que em um dado momento vai embora, o que 

deixa a personagem muito triste. A anta deixa igualmente de perceber que logo 

ao seu lado havia uma dezena de outras flores iguais aquela.  
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O referido livro foi escolhido para a sessão de intervenção por não 

possuir texto escrito, somente imagens. Sua escolha também se deu devido à 

sua ideia-eixo, que trata da percepção e da diferença entre olhar e enxergar. 

Após a leitura da obra para os alunos, planejou-se criar coletivamente 

um texto escrito para a história e jogar um jogo de correção no quadro com 

base em trechos desse texto elaborado com a turma. Os trechos seriam 

escritos com erros propositais para que os próprios alunos os corrigissem. A 

pesquisadora cometeria erros recorrentes dos alunos em atividades anteriores, 

erros estes naturais do processo de alfabetização.      

De início, foram apresentadas aos alunos as atividades planejadas para 

aquele encontro. Logo após foi realizada pela pesquisadora a leitura do livro “A 

flor do lado de lá”. A turma ficou encantada com a história e foi possível refletir 

com o grupo a respeito do uso ou não das palavras na expressão de emoções, 

pensamentos e desejos. Esta reflexão foi bastante importante devido ao caso 

do aluno que não se recusava a se expressar verbalmente. Depois da leitura, 

alguns alunos quiseram ler o livro por si mesmos e este aluno, 

especificamente, demonstrou se identificar e se envolver com o material 

naquele momento, dadas suas expressões faciais e sua postura corporal de 

entusiasmo, interesse e intenso diálogo interno. Observou-se também que ele 

interagiu mais com seus colegas em sala de aula. 

 Terminado o texto coletivo, a turma foi dividida em dois times, cujo 

critério foi a disposição dos alunos na sala de aula. A decisão sobre qual time 

começar foi por meio de “par ou ímpar”. Cada time poderia indicar um erro na 

frase, ganhando ponto caso acertasse. Qualquer aluno do time da vez poderia 
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responder. Quem se prontificasse primeiro, teria o direito a dar a resposta, o 

que foi motivo de muitos conflitos entre eles pela vez de falar. Os alunos que 

tinham um melhor desempenho cognitivo sempre eram os mais dispostos e 

confiantes a participarem. Já os outros alunos não se sentiram tão seguros a 

responder e participaram pouco.   

Neste dia, a turma estava muito agitada. Surgiram alguns conflitos, cuja 

mediação foi no sentido de instigar o diálogo, a autonomia e a resiliência. 

Durante a elaboração do texto coletivo, observou-se que os alunos competiam 

muito pelo momento da fala, tendo dificuldades de escutar o outro e de esperar 

pela sua vez de falar. No momento do jogo de correção, os alunos se 

indignavam quando seus times estavam perdendo e acusavam uns aos outros 

pelas falhas. Percebeu-se, a partir das situações relatadas, a necessidade de 

se propor sistemas de comunicação mais democráticos. 

A sessão de intervenção foi bastante rica e os alunos se divertiram. Foi 

possível fazer intervenções importantes, refletir com os alunos as relações 

entre eles e abordar conteúdos referentes à língua portuguesa. Cogitou-se a 

possibilidade de dar continuidade ao jogo de correções no próximo encontro, 

mas com algumas novas regras para que se criasse uma dinâmica mais 

democrática e colaborativa. 

 Sendo assim, planejou-se o mesmo jogo de correção para a aula do dia 

17 de novembro, só que com novas regras e com base em outro texto. A obra 

a ser lida era “Menina bonita do laço de fita”, de Ana Maria Machado, em razão 

de um pedido da professora da turma para que fosse abordada a questão da 

negritude por conta do Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de 
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novembro. O livro tem como idéias-eixo a busca pela identidade, as relações 

eu/outro, a curiosidade e a consciência crítica.  

A turma gostou muito do livro. Estavam todos bastante envolvidos e 

interessados, principalmente as meninas, que se identificaram com a 

personagem. Os indícios disso foram algumas comparações entre elas, elogios 

à menina e posturas contemplativas.  

Após a leitura, refletiu-se com os alunos sobre o Dia da Consciência 

Negra. Para instigar o debate, foram postas questões como: por que criar um 

dia para lembrar e comemorar a consciência negra? O que é consciência? Por 

que se referir somente aos negros? Qual a história dos negros no Brasil? 

Muitos alunos quiseram manifestar suas idéias e opiniões e contribuir com a 

discussão. No entanto, o tempo era curto para estender demais o debate, o 

que foi uma pena, pois havia relevante número de crianças negras e/ou pardas 

e que estavam dispostas a discutir o assunto.  

Diante disso, pergunta-se: ser negro ou negra é uma condição a ser 

pensada apenas no Dia da Consciência Negra? De que maneira um currículo 

baseado em datas comemorativas de fato contempla a questão? O foco em 

datas comemorativas nas práticas curriculares amplia ou encerra a questão 

das identidades negras no país? A preocupação com a negritude deve ser uma 

preocupação contínua ou pontual?  

Tais questionamentos valem também para outras comemorações 

nacionais que os currículos escolares incorporam, tais como Dia da Mulher, Dia 

do Índio, Dia do Meio Ambiente, Dia das Crianças, dentre tantas outras, e 

muitas delas de cunho religioso.   
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Dando continuidade à realização das atividades planejadas, avaliou-se 

com os alunos o comportamento deles no último encontro, refletindo sobre a 

escuta o outro, sobre ganhar e perder, e sobre o objetivo principal do jogo, que 

era aprender. Concluiu-se em conjunto a necessidade de uma melhora nas 

atitudes do grupo e foram então estabelecidas as novas regras para o jogo de 

correção. 

Desta vez, as falas seriam determinadas aleatoriamente por meio da 

distribuição de cartas com os símbolos Ø ou O para os integrantes do time da 

vez, sendo que quem recebesse a carta com o símbolo Ø teria o direito à fala. 

Se o aluno do time da vez acertasse, o time ganharia um ponto. Os demais 

membros do time poderiam ajudar aquele com o direito à fala, mas quem daria 

a resposta seriam aqueles que tiraram a carta com o símbolo Ø. Esta última 

estratégia foi pensada tendo em vista o estabelecimento de trocas entre os 

alunos para se criar um ambiente colaborativo no jogo. Combinou-se também 

que o time que fizesse muito barulho perderia ponto.  

 Dando início ao jogo, foram escritos trechos do livro “Menina bonita do 

laço de fita” no quadro pela pesquisadora de modo que fossem cometidos erros 

variados propositalmente para que os próprios alunos corrigissem. Deste 

modo, seriam abordados ortografia, pontuação e fonemas.  

O aluno que se não falava tirou a carta com Ø logo na primeira rodada 

do jogo. Alguns alunos foram até ele para ajudá-lo, mas na hora de dar a 

resposta, ele não quis falar. Foi dito a ele que ele tinha o direito de falar, mas 

que, caso não quisesse, podia passar sua fala para outro aluno. Ele se sentiu 

acolhido, contemplado e, ainda assim, participante.  
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Neste dia, os alunos já não se movimentavam pela sala com o objetivo 

de fazer bagunça e sim com o objetivo de participar do jogo e colaborar com os 

colegas do time. Eles estavam atentos e motivados. Ficou evidente para todos 

que mesmo aqueles tidos como os mais sabidos da turma também erravam 

respostas, o que possivelmente possibilitou que os alunos do grupo tido com 

dificuldades se sentissem mais à vontade de participar. 

Observou-se que quando um dos alunos do pequeno grupo tinha o 

direito à fala, os demais do time reclamavam, dizendo que eles iam errar e não 

dar o ponto ao time. A pesquisadora mediava as situações no sentido de 

incentivar a colaboração e a troca entre eles. Quando percebia que os alunos 

tidos com dificuldades apenas reproduziam as repostas que outros da equipe 

lhes tinham dado, a pesquisadora intervia convidando-os ao quadro para que 

identificassem ali os erros no texto escrito. Durante estes momentos de 

atenção individualizada a esses alunos no jogo, eles mesmos foram 

incentivados a aceitarem os desafios postos e os demais foram estimulados à 

paciência, compreensão e respeito pelo processo de aprendizagem de seus 

colegas. Desse pequeno grupo, os que aceitaram os desafios se sentiram 

ativos, confiantes e realizados.  

Ao final do jogo de correção, foram distribuídos bombons para todos e 

foi explicado porque não seriam dados apenas para o time que ganhou o jogo. 

O motivo era que o objetivo do jogo era aprender, e que era certo de que todos 

ali tinham aprendido alguma coisa. 

Para o sétimo e último encontro, no dia 26 de novembro, selecionou-se o 

livro “Uma professora muito maluquinha”, de Ziraldo, que conta a história da 



 61 

relação dessa professora diferente com a sua turma. A obra possui como 

ideias-eixo as relações entre o real, o virtual e a palavra, as relações eu/outro e 

a curiosidade. Para depois da leitura do livro, foi planejado uma aula com 

mesas de atividades, em que estariam disponíveis aos alunos alguns jogos, 

livros e gibis.  

No dia previsto, a pesquisadora iniciou a aula conversando com as 

crianças e informando que aquele seria o último dia do projeto. Eles ficaram 

sensibilizados com a notícia. Logo após essa conversa, realizou-se a leitura do 

livro. Os alunos prestaram bastante atenção, se interessaram pela história e 

faziam perguntas a respeito. Em seguida, foram feitos alguns combinados com 

a turma e os jogos foram distribuídos.  

Ao final do encontro, foram distribuídas lembrancinhas da pesquisadora 

aos alunos. Foi uma despedida emocionante e calorosa. Alguns tiraram fotos 

para recordação, outros choraram, e tiveram aqueles que quiseram trocar 

abraços e palavras emocionadas e de carinho. 

Com base no que foi exposto sobre o projeto interventivo, é possível 

concluir que este cumpriu com seu objetivo de intervir positivamente nos 

processos de ensino-aprendizagem dos sujeitos envolvidos por meio da leitura 

de obras literárias e da realização de atividades a elas relacionadas.  

Foi possível constatar também que, por meio das estratégias utilizadas e 

das mediações feitas ao longo do processo, criou-se um ambiente colaborativo 

de ensino-aprendizagem, estabeleceu-se um sistema de comunicação positivo 

entre pesquisadora e alunos, exercitou-se a autonomia e o enfrentamento das 
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diferenças em sala de aula. A literatura e os jogos possibilitaram ainda a 

construção novos significados.  

No caso dos alunos tidos com dificuldades, eles desenvolveram 

significativamente suas autoestimas, tornando-se cada vez mais confiantes 

para suas aprendizagens e transformando suas relações com o conhecimento. 

As intervenções desencadearam mudanças nas relações deste grupo com o 

restante da turma na medida em que foram relativizados valores, atitudes e 

comportamentos, e construídos novos sentidos e significados sobre si mesmos, 

os outros e os conhecimentos.  

Em se tratando das referidas situações de ensino e aprendizagem 

descritas e das reflexões que delas se sucederam, é possível correlacioná-las 

às teorias pós-críticas do currículo na medida em que foi colocada em xeque a 

questão da diferença. O reconhecimento e a valorização do processo pelo qual 

nos tornamos aquilo que somos no bojo das práticas curriculares se configuram 

escolhas intencionais da parte dos professores a partir de um entendimento 

crítico das relações de poder que se estabelecem tanto nas macro e 

microestruturas sociais como nos textos e nos discursos.    

Neste sentido, a escolha dos livros e das temáticas abordadas bem 

como as mediações e as estratégias utilizadas nas situações em sala de aula 

são cruciais no tocante à construção das identidades nas práticas curriculares. 

As experiências vividas e as questões existenciais dos educandos ganham, 

pois, uma importância central na elaboração do currículo. Afinal, “o pessoal 

também é político” (SILVA, 2002, p. 146) e tal entendimento é fundamental 
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para a construção de relações sociais mais justas e de práticas pedagógicas 

comprometidas com mudanças nesse âmbito. 

Partindo do pressuposto de que o currículo é um espaço político, as 

teorias críticas e pós-críticas afirmam que nos tornamos aquilo que somos por 

meio das relações de poder e controle e que estas se fazem presente nos 

currículos, tanto formais como ocultos. Eis talvez um dos grandes legados das 

teorias pós-críticas: a compreensão de que o poder está em toda parte e que é 

multiforme (SILVA, 2002). De acordo com Tomaz Tadeu: 

 

Depois das teorias críticas e pós-críticas do currículo torna-se 

impossível pensar o currículo simplesmente através de conceitos 

técnicos como os de ensino e eficiência ou de categorias psicológicas 

como as de aprendizagem e desenvolvimento ou ainda de imagens 

estáticas como as de grade curricular e lista de conteúdos (SILVA, 

2002, p. 147). 

 

A experiência de intervenção pedagógica à qual nos referimos neste 

trabalho buscou promover mudanças nas relações de poder estabelecidas na 

dinâmica da turma. Ao longo do processo, por meio de mediações, de 

literaturas e de jogos, proporcionaram-se diálogos e reflexões que 

relativizassem as condições de um grupo de alunos tido como menos capazes 

em relação ao restante da turma. Desta forma, buscou-se criar espaços de 

negociação e relações de alteridade.  
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Com base em uma perspectiva histórico-cultural do processo educativo 

e da atividade docente, o meio social é educativo por excelência, cabendo aos 

professores a organização deste meio tendo em vista a aprendizagem e o 

desenvolvimento. Para Vygotsky, está implícito na própria natureza do 

processo educativo um contato estreito e em uma íntima comunicação com a 

vida. Isto nos aponta para a necessidade de uma prática pedagógica mais 

próxima da vida cotidiana dos alunos, em suas questões existenciais, sociais e 

históricas. Não devemos, porém, romantizar e nos enganar de que se trata de 

uma tarefa fácil. Trata-se de um grande desafio, pois a vida é repleta de 

conflitos, tensões e contradições, e demanda um esforço constante de 

negociação e criação. 

 

A vida se revela como um sistema de criação, de permanente tensão e 

superação, de constante criação e combinação de novas formas de 

comportamento. Assim, cada ideia, cada movimento e cada vivência 

são uma aspiração de criar uma nova realidade, um ímpeto no sentido 

de alguma coisa nova (VIGOTSKI, 2004, p. 462). 

 

O autor lamenta o fato das instituições escolares terem se afastado da 

vida. Ele diz: 

 

No fim das contas só a vida educa, e quanto mais amplamente ela 

irromper na escola, mais dinâmico e rico será o processo educativo. O 

maior erro da escola foi ter se fechado e se isolado da vida com uma 
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cerca alta. A educação é tão inadmissível fora da vida quanto a 

combustão sem oxigênio ou a respiração no vácuo. Por isso o trabalho 

educativo deve estar necessariamente vinculado ao seu trabalho 

criador, social e vital (VIGOTSKI, 2004, p. 456). 

 

Entende-se aqui este apelo à vida no âmbito do trabalho escolar se faz 

necessário quando se pretende um trabalho significativo, prazeroso e que 

responda às necessidades objetivas e também subjetivas dos educandos. O 

reconhecimento e a defesa das dimensões singulares e subjetivas são 

importantes diante de um histórico de objetividade massacrante em prol de 

uma suposta generalidade no modus operandi das instituições escolares à 

custa da negação e do silenciamento de identidades sociais e culturais.   
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IV - Da margem ao centro: considerações finais 

 

Como é abordada, então, a questão das identidades nos estudos sobre 

o currículo escolar? Quais são os limites e as possibilidades desta abordagem? 

Quais são os caminhos a se percorrer rumo a uma prática curricular que 

reconheça e valorize a construção das identidades dos sujeitos? Como se faz 

presente a questão das identidades no bojo dos conteúdos, habilidades e 

competências tidas como gerais a serem trabalhadas com os educandos?   

Longe de querer findar a discussão, este presente trabalho pretendeu 

iniciar uma investigação neste campo multidisciplinar desde um olhar 

pedagógico. Buscou-se investigar o estado da arte destes estudos a fim de 

vislumbrar possibilidades de atuações pedagógicas que valorizem a construção 

identitária dos sujeitos, reconhecendo suas diferenças e singularidades sem 

negá-las ou silenciá-las, e favorecendo o diálogo e a negociação.  

Considerou-se aqui que os sujeitos são constituídos na interface entre 

as subjetividades social e individual, construindo assim suas identidades. A 

forma como os sujeitos são representados na vida e nos discursos sociais 

ganham, pois, relevância nesta discussão.  

A investigação empírica deste trabalho se ateve ao processo de ensino-

aprendizagem de crianças com necessidades educacionais especiais, mesmo 

que não medicamente diagnosticadas. Porém, é possível estender essa 

discussão às questões sócio-econômicas, étnico-raciais, de gênero, de 

sexualidade, dentre outras.   



 67 

A inclusão dos Temas Transversais nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais se configura um avanço significativo no enfrentamento dessas 

problemáticas no âmbito das políticas curriculares. Enquanto terreno político, 

os PCNs são uma arena de lutas e de relações de poder, repleta de 

contradições e interesses a serem desvelados. Não obstante, a dimensão 

curricular não se limita a essas diretrizes, se fazendo presente no cotidiano 

escolar e nas práticas pedagógicas.  

Considerando a intencionalidade e o alcance subjetivo das práticas 

curriculares, indaga-se: de que modo se valoriza ou se nega a construção das 

identidades nas práticas pedagógicas? Como os profissionais da educação 

podem mediar as experiências subjetivas dos sujeitos e o mundo em que 

vivem?   

As investigações empíricas deste trabalho sinalizam o alcance subjetivo 

da literatura infanto-juvenil, apontando-a como uma aliada em potencial na 

inserção do tema das identidades nas práticas curriculares, assim como o é o 

áudio-visual, a música, a arte plástica, a dança, etc. Cabe aos profissionais da 

educação a seleção crítica de produções culturais que apresentem múltiplas 

referências e perspectivas aos sujeitos de uma dada realidade sócio-cultural. 

Vale notar que a consideração de aspectos subjetivos, emocionais e 

existenciais dos educandos é fundamental para não se cair no erro de 

enfoques meramente paradidáticos e cognitivistas. 

Certamente que nos esbarramos aqui com a subjetividade do próprio 

profissional que irá selecionar materiais e que irá mediar situações de 

aprendizagem. Daí a importância de uma formação de professores de 
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qualidade, que se preocupe com as dimensões subjetivas, experienciais e 

culturais dos futuros profissionais e que insira a questão do currículo e das 

identidades nos próprios currículos dos cursos de Pedagogia. Afinal, como um 

profissional da educação pode vir a abordar e a mediar questões de gênero, 

por exemplo, não tendo ele mesmo refletido e construído novos sentidos e 

significados a respeito ao longo de seu processo de formação?  

É importante frisar que, quando nos referimos aqui às práticas 

curriculares, não nos referimos apenas às situações formais de educação, 

como também às situações informais. As situações informais que surgem ao 

longo do processo de ensino-aprendizagem são permeadas de valores, 

crenças e opiniões que transparecem nas atitudes, expressões e enunciações. 

Por isso a necessidade de se questionar e problematizar valores e padrões 

antes de afirmá-los, pois se corre o risco de corroborar para a manutenção do 

que já está constituído e para a cristalização de estruturas de poder.    

As situações informais, assim como as formais, são também arena de 

disputas e de relações de poder. Os conflitos que surgem nas relações com os 

outros, seja em sala de aula, na ida ao banheiro, no horário do lanche ou no 

parque, são fundamentais para se colocar em xeque aspectos subjetivos e 

ideológicos. São potencialmente ricos no exercício da autonomia, da resiliência 

e da alteridade.   

Neste sentido, defender um currículo aberto, híbrido e sensível à 

diversidade, às identidades e às singularidades dos sujeitos ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem, é reconhecer que vivemos em meio a uma 

heterogeneidade polifônica. É também comprometer-se com a formação de 
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sujeitos autônomos e críticos. É compreender que vivenciamos a diversidade 

cotidianamente, nas nossas relações com os outros. É ainda atuar tendo em 

vista mudanças substanciais para a construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária em termos materiais, de discursos e de direitos. 

Como começaria Paulo Freire, todo ato pedagógico é necessariamente 

um ato político.  
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Perspectivas futuras 

 

 Pretendo dar continuidade ao trabalho acadêmico na pós-graduação, 

articulando o saber pedagógico com outras áreas do conhecimento. Almejo 

igualmente atuar como professora, tanto em instituições de ensino públicas 

como privadas, e trabalhar com políticas públicas em educação.  

 


