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Resumo: O artigo traz para o debate as questões sobre os estudos do currículo na educação 
da escola básica a partir das relações sociais, no contexto da escola, e tem como objetivos 
discutir a interferência de fatores de ordem política, cultural e ideológica na materialização 
do currículo, assim como analisar as influencias externas que interferem no processo de 
(des)territorialização do currículo no ensino de geografia nas escola quilombolas, para 
indagar sobre as relações de poder historicamente construídas e que fortalecem cada vez 
mais a superioridade racial no currículo escolar enquanto texto e enquanto prática social 
educativa, criando uma dicotomia com o que se ensina e o que se aprende. No que tange ao 
lócus enunciativo, elenca-se, enquanto campo de estudo, uma escola da rede pública 
municipal de ensino fundamental, em Garanhuns/PE, sendo essa cidade localizada no Estado 
de Pernambuco, Nordeste do Brasil. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, com 
foco etnográfico, desenvolvida entre os anos de 2015 a 2016. Na investigação realizada na 
instituição escolar, diversos métodos foram utilizados para coleta dos dados da pesquisa: 
observação participante, entrevistas individuais semiestruturadas e grupos de discussão, 
para entender a escola enquanto espaço social e de aprendizagens. As reflexões teóricas e 
documentais foram fundamentais para a construção do texto. No que diz respeito à escolha 
do tema, esta se deu em função da problemática e pertinência que envolve as questões de 
currículo enquanto texto e enquanto prática e suas complexidades quando trabalhado no 
ensino da geografia. Os resultados foram discutidos à luz da análise de conteúdo, na qual as 
categorias analíticas foram trabalhadas sob a forma de categorização e classificação dos 
dados, tendo como suporte básico a descrição dos dados. Os resultados apontam que 
existem muitas propostas de inovar o currículo no sistema de ensino, mas que a imposição 
do sistema de educação é muito forte quanto a exigência da Lei. Destacamos ainda a 
complexidade existente nos estudos sobre currículos, na qual existe uma relação de poder 
historicamente construídas e percebida, que fortalecem ainda mais a superioridade racial no 
contexto dos currículos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pensar currículo nos remete a um estudo disciplinar complexo de muitas discussões e 

dúvidas com várias linhas de pensamento em diálogo com diversos campos de 

conhecimento. São relações micro\macro\global\local,metaforicamente, chamadas 

“agonísticas pedagógicas”, em uma incompletude sobre currículo, sobre educação e sobre as 

relações humanas no contexto do cotidiano da escola. 



Necessário se faz discutir a interferência de fatores externos de ordem política, 

cultural e ideológica na materialização do currículo, assim como analisar essas influencias 

que interferem no processo de (des)territorialização do currículo no ensino de geografia nas 

escola quilombolas, para indagar sobre as relações de poder historicamente construídas no 

currículo escolar, enquanto texto, criando uma dicotomia com o que se ensina e o que se 

aprende. 

A polissemia do termo “currículo“ tem vários significados que desloca o poder no jogo 

das várias intenções e significados externos das políticas de influências e é uma afirmativa 

para se compreender currículo.  

Assim, o currículo entendido como documento escolar, nos remete às indagações 

como: de que forma o currículo estabelecido enquanto prática articulatória pode incluir os 

diferentes ou incluir currículos “outros”? De que maneira o currículo, enquanto texto 

monocultural e eurocêntrico trabalhado nas escolas quilombolas pode ser trabalhado na 

proposta da desconstrução enquanto prática, no sentido de preencher as lacunas existentes? 

Tais questões demandam considerar que as discussões sobre currículo assumem cada 

vez mais o campo de disputa rico de criações, reivindicações, produção, articulação, diálogo e 

ações; e precisa ser percebido, recusando a noção hegemônica e contribuindo para a 

emancipação social. 

No caso do ensino de geografia nas escolas quilombolas, existe uma 

incompatibilidade entre o que é ensinado e o que, de fato, constitui aprendizagens para 

esses educandos(as), o que traduz uma falta de consciência crítica  dos(as) professores(as) 

sobre o que,para que e quem ensinar. 

A questão não é criar uma nova proposta curricular, mas trazer para o debate novas 

formas de pensar e trabalhar com o currículo, enquanto prática no ensino de geografia nas 

escolas de comunidades quilombolas, e de acordo com Alves (2012,p.57 )é  “fazer emergir as 

tantas redes trançadas cotidianamente nas nossas escolas”, cujo cotidiano espaço-tempo, é 

o mesmo a partir de diversos lugares ricos de contribuições e conhecimentos múltiplos. 

 De acordo com o referencial teórico trabalhado, o currículo como prática e 

documento escolar representa desafios por parte de muitos docentes que contextualizam o 

que aprendem e o que ensinam no cotidiano da escola, mas é o espaço vivido fora dela que 

deve ser discutido nesse universo temático da geografia.  

 Estes e tantos outros desafios resurgentes do campo do currículo nas escolas 

quilombolas são consoante ao que Frangella(2013) salienta sobre os diversos fatores e 

agentes que interagem no complexo processo de desenvolvimento do currículo,nas escolas 

públicas, tais como: gestores do sistema, que têm o papel de ordenar o sistema curricular e 

de instituir as orientações da política pública; os educadores, que têm que traduzir essas 

políticas em práticas ; e os alunos, que pouco interferem no meio desse processo, mas é para 

quem chega essa política e quem interage cotidianamente com essas práticas curriculares. 



Assim, para entender a escola na perspectiva de dimensões mais abrangentes há de 

se pensar em espaço sociocultural, saberes e produção de conhecimentos, bem como dos 

diferentes atores que compõem o cenário educativo, especialmente, relacionando-os às 

várias formas desses atuarem na produção do conhecimento.   

Destacamos ainda a complexidade existente nos estudos sobre currículos, na qual 

existe uma relação de poder historicamente construídas, percebidas, que fortalecem ainda 

mais a superioridade hegemonica no contexto dos currículos compreendido como redes de 

saberes, fazeres e poderes, tecidas e compartilhadas. 

Nessa perspectiva. procuramos apontar possibilidades da desconstrução do currículo 

escolar em escolas quilombolas nos cotidianos escolares, que não se limitam a esses 

cotidianos, mas que se prolongam para além deles, enredando diferentes contextos vividos 

pelos sujeitos praticantes. 

Apresentamos, nas considerações finais, alguns desafios no processo de formação do 

futuro profissional professor. Os resultados apontam que existem muitas propostas de inovar 

o currículo no sistema de ensino, mas que a imposição do sistema de educação é muito forte 

quanto a exigência da Lei.  

 

2 PENSAR CURRICULO ENQUANTO TEXTO E ENQUANTO PRÁTICA NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA 

 

Para entender a escola na perspectiva de dimensões mais abrangentes há de se 

pensar em espaço sociocultural, saberes e produção de conhecimentos, bem como dos 

diferentes atores que compõem o cenário educativo,onde a escola habita, especialmente, 

relacionando-os às várias formas desses atuarem na produção do conhecimento nesses 

espaços.  

Pensando nisso, concordamos com Macedo et all(2011) de que não existe um 

“currículo perfeito”.O “bom currículo” é aquele construído a partir do conhecimento vivido 

conscientemente, e autonomamente pelos professores nas escolas, cotidianamente, tendo 

como base um currículo prescrito( MACEDO et all ,2011). 

A educação como prática social e de mudança requer competência e habilidades para 

trabalhar esse currículo que está aí nas escolas e que no interior desse espaço de disputa e 

poder, é habitado por múltiplas culturas, a partir do próprio professor e professora que traz 

consigo sua identidade, nesse processo de migração, no qual estão também os sujeitos 

educativos alunos, alunas interagindo nas atividades pedagógicas e no esforço de alcançar o 

sucesso esperado. 

É na escola, especificamente no espaço da sala de aula, que o\a educador(a) vivencia 

suas realizações enquanto prática social e percebe a importância de pensar com o outro e 

não sobre o outro no/do/ com o cotidiano. É também onde se percebe o currículo como 



criação cotidiana dos praticantes pensantes e que existe sempre uma recontextualização, 

reconfiguração e deslocamentos criativos  do currículo que pode ser visto a partir de diversos 

lugares tecendo diálogos com vários aspectos. 

Pensar o currículo enquanto prática é pensar o currículo materializado em sala de 

aula e de acordo com Alves (2012), o ensino não é renovado por decreto, mas sim no 

concreto e deve ser pensado em suas práticas pedagógicas emancipatórias, em sala de aula, 

com bases mais autônomas no processo de construção enquanto prática e enquanto texto.  

A produção do conhecimento, aqui considerada como uma construção continua, deve 

buscar o equilíbrio entre o senso comum e a cientificidade - uma vez que toda cientificidade 

nasce do senso comum - para a produção do conhecimento de aprendizagens a partir do 

vivido, sendo trazendo para o aprendido. No entanto, deve-se tomar cuidado para não se 

manter na superficialidade do senso comum. 

É nesse espaço de disputa e poder que percebemos a escola como construção de 

subjetividades. Ela é, pois, o coração do sistema de ensino, uma vez que é nela onde se 

estabelecem as relações sociais, conhecimento, afetividade e convivência humana, sendo 

promotora dos principais processos de aprendizagens, competências e habilidades. 

Em Freire (1996), estudamos que a escola é transformadora e o ensino exige risco e 

rejeição a qualquer forma de discriminação. É necessário substituir esta educação tradicional 

impermeável por uma outra que esteja presente nas vivências e experiências do local e lugar 

onde a escola esteja situada, favorável à cultura do lugar, onde haja diálogo, interação, 

ensino e aprendizagem dos envolvidos em uma prática de exercício da reflexão crítica. 

Isso coloca em perspectiva que os currículos de educação básica precisam integrar 

conhecimentos como redes de saberes do vivido e aprendido desses atores sociais, 

compartilhados nos cotidianos escolares sem perder a sua cientificidade e conhecimentos 

que permitam entender-se a si e ao espaço, que continua a provocar resistência, diálogo e 

conhecimentos dos educandos que, não se limitam apenas ao texto, mas se protagonizam 

para além deles, enredando diferentes contextos vividos pelos sujeitos praticantes. 

O currículo pensado-praticado, vivido em seus múltiplos significados e criado no 

cotidiano da escola, pode e merece ser estudado, de modo que os compreendamos para 

além daquilo que nele obedece ao status quo e que se impõe como norma. Trata-se da 

prática da desinvisibilização e possível multiplicação de experiências emancipatórias. 

Romper com o currículo prescrito nas escolas, na contemporaneidade, nas várias 

localidades, e entre elas, nos espaços de comunidades quilombolas, representa diálogos e 

negociações de significados de ganhos e perdas.Os ganhos pelas lutas  para a hibridização na 

formulação curricular na educação, desses movimentos sociais organizados, e perdas pelo 

currículo imposto,unificado  e hegemônico, que se pauta pelos códigos culturais social 

erudito, e produz distanciamento, incompreensões e estranhezas diante dos múltiplos 

contextos . 



Percebe-se que, nas escolas pesquisadas, cada partícipe do processo de ensino-

aprendizagem atua de modo particular, desenvolvendo currículos diversos daqueles 

propostos pelos mecanismos homogeneizadores(agências de fomento, Base Nacional 

Comum, etc.), os quais buscam implementar um modelo de currículo único, válido para 

todos, cujo papel da escola é atingir os objetivos e assim concretizar os resultados previstos. 

Algumas professoras entrevistadas mostraram insegurança, incertezas e até mesmo 

desânimo acerca do cenário educacional para o qual foram formadas na prática de ensinar 

geografia, pois se veem diante de um livro didático que deve ser seguido no espaço da sala, 

devendo recusar qualquer tipo de inovação pedagógica.Nas discussões em grupos, nas salas 

de aula,com os(as) alunas percebemos o desânimo por parte dos grupos entrevistados no 

que se refere ao ensino de geografia que representa uma aula “cansada “. 

Daí a importância de conhecer o contexto histórico da educação brasileira, a fim de 

identificar quais os sentidos (lugar, papel) construídos acerca da educação e do papel da 

escola para compreendermos as formas que esses órgãos de gestão se posicionam e tomam 

decisões legais ou administrativas que não levam em consideração as efetivas necessidades 

postas pelas escolas, tornando-as [...] “um espaço de disputa e embates de interesses em 

diversos contextos, havendo uma tensão complexa,dinâmica,conflituosa e hibrida” (ALMEIDA 

& SILVA, 2014, p. 6).  

Diante dessas zonas de fronteira, é possível o entrelaçamento dos diferentes 

contextos do currículo, buscando equilibrar o contexto de influência e o contexto da 

produção, privilegiando o contexto da prática e dando visibilidade ao movimento tradutório 

por parte dos professores, vendo-os como curriculistas desse processo que põe em ação o 

ciclo de política.(BALL,2011).  

 

3 O CURRÍCULO EM SEU CONTEXTO DESAFIOS QUE SE COLOCAM AOS PROFESSORES 

 

Percebe-se que os discursos sobre educação apontam para uma ideia unificada em 

uma linguagem global, chamada “globalização”(Santos,1995), que se mostra através de um 

fluxo de influência em rede integrada disseminadora de uma nova concepção de ensino, o 

que parece implicar em uma “desterritorialização” do processo educativo e de uma carência 

de identidade no currículo no contexto do vivido e do aprendido no espaço tempo na sala de 

aula ( GARCIA 2012). 

Significa compreender de que forma o fenômeno da globalização provoca 

deslocamento e fragmentação nas identidades dessas populações vistas como sujeitos 

histórico-tradicionais que trazem consigo outros discursos sobre na\para a educação, e faz 

emergir identidades descentradas e divergentes dos discursos dos currículos unificados das 

secretarias de educação, uma vez que este não representa currículo desejável para estas 

escolas. 



Diante disso, percebemos um processo histórico de formação da educação brasileira 

voltada para o ensino enciclopédico e ainda desarticulado do espaço vivido.O que se percebe 

nas escolas, objeto da pesquisa, é o processo de homogeneização cultural globalizada que se 

impõe no currículo .E que na maioria das vezes, a comunidade escolar não participa do 

processo de elaboração do currículo oficial  isso representa uma imposição de cima para 

baixo dos seus múltiplos contextos que privilegiam um silenciamento do conhecimento e 

uma imposição de fora para dentro desses conhecimentos sem levar em conta os vários 

atores que existem no cotidiano da escola. 

    A organização curricular no âmbito das discussões não obedecem a valorização das 

competências e habilidades como propostas curriculares e sim, estão voltadas para as 

agências de fomentos tal como a BIRD, BNDS,FMI que estão apenas preocupadas com o 

resultado quantitativo de suas propostas.  

   As reformas educacionais por meio da chamada “globalização” naturalizam os 

conteúdos das disciplinas desterrritorializando sua identidade e unificando, sem levar em 

consideração a identidade do currículo, no qual, muitas vezes, são contempladas nos temas 

transversais no ensino fundamental e interdisciplinaridade no ensino médio . 

   Tais referências representam os sistemas educacionais de vários países, e, entre eles o 

Brasil, que materializam o currículo de cima para baixo e que pouco dialogam e 

reconstextualizam com os currículos no chão das escolas e que “os particularismos e 

regionalismos convivem e entram em conflito com a cultura globalizada”(TURA,2014,p.132). 

   O reconhecimento dessas várias culturas no contexto da escola, são desconhecidas, ou 

silenciadas pelos deslocamentos culturais por parte das influências de poder externas,   

enquanto que para muitos grupos sociais, são práticas válidas e tem um valor histórico e 

simbólico muito forte, pois fazem parte de sua identidade e cultura.  

  Do ponto de vista prático, conforme descreve Libâneo(2006),o enfoque externo que 

compreende as políticas educacionais, influência da globalização no processo curricular 

envolve formas de gestão\políticas educacionais de ensino\diretrizes curriculares\legislação 

que permite compreender que os discursos oficiais das últimas décadas se apresentam 

desarticulados do chão da escola onde o enfoque interno é pensar a escola “por dentro”, 

analisando os elementos que a constituem. 

  Ele deixa bem claro que a análise, individual desses enfoques, enfraquece o poder de 

mudanças na melhoria do ensino principalmente quando não se analisa as questões sociais e, 

culturais do sistema de ensino. 

 Esses contextos externos se interpõem na materialização do currículo enquanto texto 

ideologicamente desagregador em face de múltiplos condicionantes da prática pedagógica, 

que se materializa nas escolas no ensino da geografia, e que, muitas vezes, não condiz com a 

realidade do espaço-tempo dos sujeitos envolvidos criando uma dicotomia com o que se 

ensina e o que se aprende. 



     Tais análises externas têm se sobreposto as internas, principalmente, nos aspectos 

didáticos e pedagógicos da escola por parte dos órgãos normativos dos sistema educacional, 

dos planejadores e dos gestores que integram os órgãos intermediários em âmbito 

federal,estadual e municipal e, também, do meio intelectual do campo da educação. 

São discursos oficiais desarticulados dos discursos internos no âmbito escolar que vai 

desaguar no espaço da sala de aula (que aprende, como aprende e o que faz com o que 

aprenda). 

Para Tura (2014), pensar a formação como um dos elementos do currículo é pensar 

desafios que estão postos com relação à formação de professores, que são muitos e não são 

pequenos a partir do entendimento de que a responsabilização é compartilhada com todos 

os atores envolvidos tanto na formação, nas universidades, como na produção de novos 

conhecimentos formadores desse futuro professor e do professor formador. 

A autora citada ainda nos chama atenção para pensar a formação como um dos 

elementos do currículo e o lugar que os professores ocupam nos movimentos atuais, que 

buscam reinventar a formação docente e que lhes têm sido solicitadas tarefas que vão muito 

além dos saberes tradicionais de sua formação inicial, cujo foco é sua possibilidade de se 

auto regular por meio do autoconhecimento. 

Nesse entendimento, a concepção de educação e de currículo depende das 

influências externas, da prática docente do modo como cada professor assume seu papel, 

sua profissão, que não é trabalhada nesta formação, daí o grande problema do professor não 

se sentir autor\produtor das políticas e do fazer currículo, porque, em sua formação esses 

temas foram trabalhados de forma distante e complexa de tal maneira para propiciar um 

distanciamento dessas políticas em sua formação.  

Percebe-se que há um distanciamento entre a formação do futuro profissional 

professor e o papel das universidades que não estão concatenadas com a escola básica do 

ponto de vista de formar profissionais para o que a escola necessita. 

Os estudos de Sarti (2008) descrevem que é importante que esses professores 

incorporem modos acadêmicos de se aproximar desses conhecimentos, de consumi-los e de 

incorporá-los em seu trabalho na escola no planejamento e na descrição de suas práticas.  

O que para Leite (2013), fazer das escolas locais de decisão por esses atores não 

significa coloca-las em situação de total independência, mas reconhecê-las como parceiras 

no sentido de uma melhor autonomia curricular. Para tanto, é necessário uma autonomia 

pedagógica e profissional. 

Os desafios são grandes quando olhamos para a escola que, ao longo dos anos, vem 

sofrendo várias mudanças, conformações, novas lógicas e diversidades no cotidiano da 

educação básica. Ao mesmo tempo, o olhar que o professor traz consigo é uma identidade 

que lhe é própria, com seus valores e crenças em sua formação pessoal, que podem ser 

incorporados no cotidiano da escola, além do modelo de currículo que ele foi formado. 



Essa procura contínua de propostas educativas e curriculares adequadas aos alunos e 

às situações reais não é um processo fácil nem muito menos linear, principalmente no 

espaço de disputa da escola, que pressupõe a existência de condições físicas, humanas e 

materiais para que esse desejo se concretize, bem como, e mais importante ainda, o 

compartilhar\participar, sem resistência de alguns, e numa luta de todos que fazem a 

instituição “escola” nesse processo de inovação\renovação. 

 É a luta compartilhada de corresponsabilidade, na visão de construtores do currículo, 

que é importante é o ouvir o que os alunos\as têm a dizer, utilizando o diálogo como 

ferramenta educativa,legitimando suas experiências,oportunizando reflexões coletivas e 

concebendo o erro não como fracasso, mas como possibilidade de construção do 

conhecimento. (ESTEBAN,2012). 

Percebe-se que é preciso colocar, na formação de professores, conteúdos que 

contemplem espaços de múltiplas culturas e diferentes atores, nos quais é preciso perceber 

como essas comunidades se entendem, se afirmam, se reconhecem que trazem consigo 

representações sociais que, devem ser contempladas nas práticas da sala de aula e querem 

ser vistas perante o sistema nacional de educação. 

Trabalhar, nessa diversidade, nessas escolas, tem sido o grande desafio nos discursos 

das secretarias de educação que percebem o currículo imposto marcado com uma 

circularidade da cultura erudita que desloca esses saberes em detrimento de outros 

significados e que a cultura eurocentrista se distancia diante desses espaços das escolas 

quilombolas, com suas crenças e valores, saberes que estão presentes no seu dia a dia nos 

seus valores e são silenciados, reprimidos pela estrutura de poder do sistema escolar. 

Nesse contexto da história da educação brasileira, o currículo em sua dimensão 

prática - em construção permanente - que assume os educadores e os educandos, como 

sujeitos protagonistas no processo educacional integra a teoria e a prática, mas o que se vê, 

nas escolas, é o processo de homogeneização cultural globalizada que se impõe no currículo; 

privilegiando domínios e desempenhos de competências quantificáveis,  considerando 

apenas o desempenho nas competências esperadas pelo mercado e que sejam atingidos 

bons resultados nas avaliações nacionais. 

E, tomando como exemplo a realidade das escolas situadas em comunidades 

quilombolas, só repete e reforça os sentidos historicamente fabricados, sobre o que não 

deve ser discutido, o que é e o que não é importante nos currículos escolares, bem como as 

especificidades colocadas pelos gestores da educação com relação a sua prática e, nela, a 

prática de ensino na contemporaneidade. 

Percebemos que o processo de inserção dos professores na rede de ensino do 

município estudado se dá num processo de aparente autonomia, mas que invisibiliza o 

professor enquanto ator do processo de formulação das políticas curriculares para essas 



escolas. Nesse sentido, o processo de identificação com o estar\ser professor da rede 

aparece como uma tensão constante nos docentes participantes da pesquisa. 

Diante disso, significa compreender de que forma o fenômeno da globalização 

provoca deslocamento e fragmentação nas identidades dessas populações vistas como 

sujeitos histórico-tradicionais, que trazem consigo outros discursos sobre na\para a 

educação, e faz emergir identidades descentradas e divergentes dos discursos dos currículos 

unificados das secretarias de educação, uma vez que este não representa currículo desejável 

para estas escolas. Segundo uma entrevistada: 

 

  “Só se pode fazer o que está exigido no currículo da escola, 
dar conta desse currículo no ensino de geografia é muito 
complexo, é uma imposição que nos faz esquecer todo 
ensinamento no processo de formação na universidade no ser 
professor.São saberes e fazeres não contemplados na prática 
de ensino”(professora de geografia da escola pesquisada). 

 

Nessa trajetória de espaço de disputa e de poder, o que se percebe é que, em 

diferentes países e em tempos distantes, as lutas dos movimentos sociais permanecem com 

os ideais focados em uma mesma proposta da justiça social no direito à educação. E no caso 

brasileiro não é diferente, os movimentos sociais populares sempre convergem suas 

concentrações para palcos de reivindicações históricas de lutas sociais. 

Ainda há resistência na valorização dos saberes coletivos populares no cotidiano das 

escolas nos espaços remanescentes quilombolas. Durante as entrevistas, percebemos que há 

verdades humanas carregadas de indagações que afloram nas salas de aula trazidas das 

experiências humanas vividas pelos docentes e educandos, desde a infância, e exigem ser 

incluídas como conhecimentos legítimos a que educadores e educandos têm direitos nos 

currículos.  

O currículo enquanto texto e enquanto movimento não pode negligenciar dos sujeitos 

que fazem parte desse processo que são os educadores e educandos, suas vivências e seus 

significados na construção do conhecimento, para que não caiam no esquecimento uma vez 

que se parte desse empírico para o científico. 

Nessa linha de pensamento, Santomé (1998) traz o entendimento de que a escola é 

um espaço de construção do conhecimento, nela, os educandos se assumem como ativos 

participantes da elaboração de seu próprio saber, incluindo, também, o saber dos 

professores com suas identidades que carregam o olhar para a sua formação acadêmica e 

como esta é traduzida na ação pedagógica com os educandos, seja do ponto de vista dos 

conteúdos e da metodologia, bem como de sua postura ideológica, marcada pela sua 

identidade profissional e prática investigativa. 

 



4 METODOLOGIA  

 

A fim de atender aos objetivos propostos da pesquisa, que se insere no campo da 

educação, com foco etnográfico, desenvolvida entre os anos de 2015 a 2016. tendo-se a 

abordagem na perspectiva qualitativa (MINAYO, 1994).  

No que tange ao nosso lócus enunciativo, elenca-se enquanto campo de estudo, três 

escolas da rede pública municipal, em Garanhuns(Pernambuco), sendo essa cidade localizada 

acerca de 220km da capital Recife no Nordeste do Brasil. 

No que diz respeito à escolha da escola,a opção foi por escolas campo de estágio 

obrigatório dos estudantes de licenciatura em Geografia,cuja proposta do tema se deu em 

função da percepção dos discursos que envolve  “currículo”e suas complexidades quando 

trabalhado no ensino de geografia a partir da compreensão das políticas conservadoras dos 

currículos nessas escolas, que traz como propostas a educação bancária, ignorando os 

saberes populares, levando ao esquecimento as histórias e memórias dos atores da escola.  

Buscamos realizar, primeiramente, um estudo de natureza bibliográfica priorizando 

autores que discutem esta problemática, onde as reflexões teóricas e documentais com os 

autores referendados foram fundamentais para a construção do texto. 

Na investigação realizada na instituição escolar, no primeiro semestre letivo de 2015, 

que envolveu professoras de geografia, diretoras e alunos(as) diversos métodos foram 

utilizados para coleta dos dados da pesquisa: observação participante, no interior das 

escolas, entrevistas individuais semiestruturadas que envolveu professoras de geografia, 

diretoras, e grupos de discussão, com as professoras no espaço da sala de professores e nos 

intervalos das aulas; e com alunos (as)nas salas de aula, e muitas vezes nas chamadas “aulas 

vagas”para entender a escola enquanto espaço social e de aprendizagens e, nela, os 

participantes que atuam nesse processo. 

  Os resultados foram discutidos à luz da análise de conteúdo, na qual as categorias 

analíticas foram trabalhadas sob a forma de categorização e classificação dos dados, tendo 

como suporte básico a descrição dos dados.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

As discussões com teóricos que inspiraram a construção deste texto possibilitou a 

compreensão de olhar e perceber a escola enquanto espaço socializador de conhecimentos, 

e a geografia enquanto ciência e prática social. 

As ideias de currículo como projeto capaz de se adequar à diversidade das situações e 

das características das populações escolares e, nelas, as escolas quilombolas estão associadas 

às teses que apontam para a necessidade e possibilidade da ação dos professores serem 



guiadas pela inovação e por um trabalho em equipe, que envolva toda a escola, entendida 

como todo o contexto dentro e extramuros.  

Esse papel do professor de inovador e de inovação curricular bem como a 

participação dos alunos neste contexto participativo no contexto da sua formação, 

confrontam-se com atitudes reguladoras, de cima para baixo,e fortemente centralizadas 

pelas políticas curriculares  que abortam o processo de autonomia curricular das escolas e 

dos(as) professore(as), ou seja na realidade as práticas escolares no cotidiano da escola são 

controladas  e principalmente quando estas tendem a uma inovação emancipatória. 

A pesquisa aponta que compreender o currículo enquanto texto, com base em um 

modelo único monocultural, reporta um processo histórico do sistema de ensino brasileiro 

classista e eurocentrista, e necessário se faz conceber o currículo enquanto texto e 

movimento na prática de ensino de geografia. 

Na categoria formação acadêmica o resultado da pesquisa aponta que as professoras 

entrevistadas apontam uma “má formação no tocante ao transgredir o texto formal, as 

teorias científicas ensinadas na universidade” não levando em consideração o espaço 

habitado pela escola e, nela, os seus participantes pensantes no processo ensino-

aprendizagem(grifo da autora).  

O que precisa ser mudado não é a cultura do aluno, mas a cultura da escola, que é 

construída com base em um único modelo cultural, estabelecido em um currículo único e 

hegemônico, apresentando um caráter monocultural,bem como o papel do professor de se 

conceber como autor produtor das políticas e do fazer currículo. 

É preciso romper com modelos engessados procurando possibilidades no ensino de 

geografia com novas interlocuções, novos saberes e novos fazeres, no espaço escolar, que 

valorizam esse currículo enquanto se valorizam, também, esses sujeitos praticantes, 

transformando-se em um novo olhar no ato de ensinar e no despertar de aprendizagens. 

Sarti(2012), nos aponta que o currículo é um campo de espaço de disputa e 

transformação. É, também, percurso, é documento de identidade, espaço e território, para 

além de um documento formal e, nele, estão as especificidades desses sujeitos e o lugar que 

os professores ocupam, mas percebe-se que, em sua formação esses sujeitos não dialogaram 

ou discutiram acerca do tema “currículo”, por isso, esses conhecimentos precisam ser 

concebidos para potencializar essa formação docente.  

    Os resultados nos mostram que existem muitas propostas de inovar o currículo no 

sistema de ensino, mas que a imposição do sistema de educação historicamente construída é 

muito forte quanto à exigência da Lei, no contexto dos currículos, e que, a formação dos 

professores ainda apresenta lacunas nesse ato de inovar. 

    Nesse entendimento, foi possível perceber que durante as discussões em grupo, as 

professoras entrevistadas apontaram as melhores formas de ensinar e trabalhar na escola, 

mas essas mesmas defensoras não refletem suas práticas e o seu processo de formação.  



No entanto, foi possível observar modelos de ações hibridas, por parte de algumas 

professoras no processo de inovar suas práticas, recontextualizando sua formação e 

passando pela auto avaliação, o que nos propôs perceber o formar e formar-se desses 

profissionais no processo de mudança, cuja proposta é um novo perfil profissional.  

O currículo prescrito como padrão universal, não apenas pela escola,mas pelos órgãos de 

educação,ao que nos parece,bloqueia,regula a aquisição de uma outra linguagem em uma tensão 

permanente, aos que teimam em seus múltiplos contextos inovar apesar das condições hostis. 

 

6 CONSIDERAÇÕES  FINAIS  

 

 Das considerações, penso que as políticas curriculares na educação brasileira estão 

baseadas no contingente histórico da formação econômica e territorial brasileira e 

necessário se faz perceber como elas se materializam nas instituições de formação de 

professores que impõe valores e normas nessa formação. 

Assim, a problemática apresentada representa um ressignificar o currículo a partir das 

escolas de formação de professores que coloquem em prática intelectuais 

transformadores,com consciência crítica, que sejam capazes de se perceber pesquisadores 

em ação e não receptores de conhecimento, para compreender as razões dessas políticas 

externas, que movem o sistema educacional o que vai se reproduzir em sua prática enquanto 

profissional. 

Pensar o currículo enquanto prática é pensar o currículo materializado em sala de 

aula.  Praticar o ensino de geografia tendo como foco o currículo enquanto texto em escolas 

localizadas em comunidades quilombola representa resignificar saberes advindo das 

experiências dos praticantes pensantes no contexto da escola, que não estão contemplados 

no currículo formal. 
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