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Resumo 

O presente estudo tem por objetivo analisar a percepção de docentes e educandos sobre as 

vivências da escola e do currículo e de que forma estes meios influenciam para manter ou superar 

as condições de pobreza e desigualdade social. Discute o currículo escolar como um espaço de 

disputas, situando-o como um elemento de entrave ou de emancipação dos sujeitos, debatendo as 

limitações e possibilidades do currículo escolar. Analisa as percepções de docentes e educandos de 

escola pública de uma comunidade no interior do Maranhão sobre suas vivências com o currículo 

escolar, dando voz a esses atores historicamente silenciados pela situação de exclusão social. 

Utilizamos como metodologia, aplicação de questionário com docentes e formação de grupo focal 

com educandos da escola em questão. Observamos nas manifestações dos sujeitos da pesquisa que 

os (as) docentes veem a escola, ora como instituição promotora de ensino, ora como meio de 

formação cidadã; além de apontarem algumas fragilidades do currículo. Com relação aos (as) 

educandos (as), estes revelaram em suas falas, que veem no espaço escolar um imperativo para 

que reproduzam determinados padrões de comportamentos, além de demonstrarem uma certa 

frustração com alguns dos conteúdos escolares. Por fim, situa-se o currículo como possibilidade de 

promover a emancipação das camadas mais pobres e dessa forma abrir caminhos para a 

transformação da realidade social. 

Palavras-chave: Pobreza. Currículo escolar. Emancipação. Transformação social.  

Abstract 

The present study aims to analyze teachers' and learners' perceptions about the experiences of 

school and curriculum and how these means corroborate to maintain or overcome the conditions of 

poverty and social inequality. It discusses the school curriculum as space of disputes, situating it as 

an obstacle or emancipation element of the subjects, debating the barriers and possibilities of the 

school curriculum. It analyzes teachers' and public school students´ perceptions from a community 

in the countryside of Maranhão about their experiences with school curriculum, giving voice to 

those actors historically silenced by the situation of social exclusion. We used as methodology, 

questionnaire application with teachers and formation of a focus group with students from this 

school. We observed in the manifestations of the research´s subjects that the teachers see the 

school, occasionally as an institution that promotes teaching, or as a means of citizen training; 

besides pointing out some inconsistences of the curriculum. In relation to the students, they 

revealed in their speeches that they see in the school space an imperative so that they reproduce 

certain patterns of behavior, besides showing some kind of frustration about some of the school 

contents. Finally, the curriculum is placed as a possibility to promote the emancipation of the 

poorest layers and thus open the way to the transformation of social reality. 

Keywords: Poverty. School curriculum. Emancipation. Social transformation. 
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1 Introdução 
 

Nenhuma teoria da transformação político-social do mundo me comove, sequer, 

se não parte de uma compreensão do homem e da mulher enquanto seres 

fazedores da História e por ela feitos, seres da decisão, da ruptura, da opção 

(FREIRE, 2002) 

 

O currículo é próprio das instituições educativas e pode ser desenvolvido das mais 

variadas formas, de acordo com a visão de mundo e o posicionamento político adotado por 

cada uma delas. Nesse sentido, a concepção de currículo passa a ser determinante para as 

escolhas das estratégias pedagógicas pertinentes. 

Assim, podemos afirmar que currículo é a cultura que as escolas difundem, bem como 

o resultado dos efeitos provocados por esta. As instituições escolares constituem-se em 

elementos de produção e reprodução de discursos discriminatórios; porém, na medida em 

que assumem o encargo de educar, desempenham um papel ativo como espaço de denúncia 

e resistência aos discursos e práticas que legitimam a marginalização (SACRISTÁN, 2013). 

Partindo dessa visão, o currículo é tanto um reforçador das desigualdades sociais, através 

da inculcação da ideologia dominante, como também um mecanismo de emancipação dos 

sujeitos. 

Contudo, é realidade em muitas escolas a reprodução desse modelo hegemônico de 

currículo, descompromissado com a causa social e que segundo Santomé foram vozes 

silenciadas no espaço educacional tendo como meio de expressão o currículo como 

documento oficial (SANTOMÉ, 1995), como se expressam mais especificamente, os 

autores a seguir: 
 

Sabe-se, no entanto, que a maioria de nossas escolas não se preocupa e sequer 

considera relevante educar jovens para fazer deles (as) cidadãos (ãs) ativos (as) 

politicamente. O que se verifica, de fato, é o abandono de um componente 

fundamental da vida democrática: a educação no sentido mais profundo do 

termo – que compreende a educação dos sentimentos, da sensibilidade, do gosto, 

e da sociabilidade em geral; enfim, a educação como formadora de identidade e 

de subjetividade –, em prol de uma mera formação profissional e tecnicista cuja 

principal preocupação é a de gerar lucro, não de formar cidadãs e cidadãos 

(PINZANI; REGO, 2014, p.37).  

 

Historicamente, às camadas populares foi negado o direito à educação e mesmo após o 

processo de expansão e democratização do ensino, ainda assim se constatam 

limitações/fragilidades dos sistemas escolares. Isso se deve principalmente, pelo fato dos 

currículos não dialogarem com os pobres e com sua pobreza (ARROYO, 2014). Segundo 

este autor, ao ignorar os coletivos empobrecidos, a escola não cumpre a sua função social, 

pois contribui para manter esses sujeitos atolados em formas de viver distantes.  

Neste estudo, fruto do trabalho de conclusão da disciplina “Currículo, Sociedade e 

Cultura” do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Ensino da Educação Básica 
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(PPGEEB) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), tratamos sobre a relação entre 

currículo e pobreza, seus entraves e possibilidades. O mesmo tem por objetivo analisar a 

percepção de docentes e educandos sobre as vivências da escola e do currículo e de que 

forma estes meios influenciam para manter ou superar as condições de pobreza e 

desigualdade social. 

Como ponto de partida, trazemos algumas discussões da razão pela qual o currículo 

escolar pode ser considerado um espaço de disputas. Mais adiante, fundamentamos as 

limitações e possibilidades do currículo escolar dentro de um contexto socioeconômico. Na 

tentativa de entender melhor as percepções que docentes e educandos têm acerca da escola, 

do currículo e da condição de pobreza, realizamos uma pesquisa em uma escola pública, 

situada em uma comunidade do município de Bequimão, interior do estado do Maranhão. 

 
 
 
2 Currículo escolar: espaço de disputas 

 
 

O conceito de currículo escolar é polissêmico, ou seja, apresenta diferentes sentidos de 

acordo com cada contexto histórico. Pacheco afirma que o significado de currículo tem 

sofrido algumas transformações e que este tem início com uma ideia restrita de plano de 

instrução e vai até uma ideia mais aberta de projeto de formação, em âmbito organizacional 

(PACHECO, 2005).  

Pacheco explica que o currículo apresenta duas tradições. A primeira o define como o 

conjunto de conteúdos disciplinares a serem ensinados; um plano de ação pedagógico, 

fundamentado a ser executado num sistema tecnológico.  

Nesse sentido, na primeira tradição o: 
 

[...] currículo significa o conjunto de todas as experiências planificadas no 

âmbito da escolarização dos alunos, vinculando-se a aprendizagem a planos de 

instrução que predeterminam os resultados e valorizam os fundamentos de uma 

psicologia de natureza comportamentalista (PACHECO, 2005, p.33).  

 

A segunda tradição, a partir de uma perspectiva crítica, prática e emancipatória, define 

o currículo como um projeto que é resultado não somente de intencionalidades, mas de 

realizações dentro de uma estrutura organizacional (PACHECO, 2005). Dessa forma, “um 

currículo é uma tentativa de comunicar os princípios e aspectos essenciais de um propósito 

educativo, de modo que permaneça aberto a uma discussão crítica e passa ser efetivamente 

realizado” (PACHECO apud STENHOUSE, 1984, p. 29).  

Pacheco destaca que, embora essas duas tradições sejam formas diferentes de 

conceituar o currículo, não podem ser aceitas como realidades distintas e dicotômicas, ou 

seja, não podemos rejeitar todas as definições, e substituir uma pela outra, mas refletir 

sobre o caminho que percorremos (PACHECO, 2005). 
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A respeito dessa reflexão podemos pensar o currículo como espaço de disputas, pois 

apesar da polissemia do termo, o currículo é um instrumento de formação com finalidades 

bem definidas, apresentando duas faces: das intenções ou do seu valor declarado; e a face 

do seu valor efetivo dentro da organização. Sendo assim o currículo pode desvalorizar-se, 

pode cercear, diante da conflitualidade social das reformas educativas e curriculares, ou 

pode ser instrumento de luta, no momento que os sujeitos (docentes e discentes) passam a 

ocupar papel central nos currículos com seus saberes e histórias de vida (ARROYO, 2013; 

PACHECO, 2005).  

Diante da tentativa em definir currículo escolar percebemos que o mesmo é 

instrumento de poder, ou seja, atende interesses de um determinado grupo em detrimento de 

outro. A partir dessa perspectiva, observamos que o currículo escolar, por si só, não 

contempla o acúmulo de saberes sobre a docência como função social, como trabalho, 

assim como as vivências sociais e políticas, culturais de educadores e educandos, isto 

porque as áreas e disciplinas do conhecimento que os currículos consagram veem essas 

vivências e essas funções sociais e seus personagens como insignificantes, até decadentes 

(ARROYO, 2013; SILVA, 1999). 

A partir do exposto, temos que a 
 

[...] separação entre conhecimento e experiências sociais leva a secundarizar, 

desprezar as experiências não apenas dos educandos e seus coletivos sociais, 

raciais, mas dos próprios educadores, docentes. Suas experiências profissionais, 

humanas, tão diferenciadas, de gênero, etnia, raça, classe, campo ou periferia, 

suas vivências da condição e do trabalho docente, de suas lutas como coletivo 

pouco importam para tratos profissionais, competentes, didáticos de 

conhecimentos vistos como distantes e toda experiência social, não vista como 

legítima, hegemônica (ARROYO, 2013, p. 77). 

 

A dicotomia entre conhecimento e as experiências sociais, insere-se em um território 

de disputa, de poder que legitima ou ilegítimos conhecimentos. Esta disputa faz parte da 

história do currículo.  

Dessa forma, um caminho político para a construção de um outro cenário, segundo 

Arroyo seria a exigência dos saberes dos educadores e educandos nos espaços legítimos dos 

currículos, que ensinam e de que são profissionais (ARROYO, 2013).  

No entanto, a escola pública ainda é vista como escola subcidadã, ou seja, os coletivos 

populares segregados ao longo da história não foram reconhecidos como cidadãos, 

pertencentes a nação, mas como subcidadãos. Estas crianças, jovens e adultos populares, 

são atendidos por esse tipo de escola. Diante disso é necessário superar a condição de 

subcidadania, ou a cidadania condicionada, que inferioriza setores populares e classifica 

não só os educandos como subcidadãos, mas os profissionais como subprofissionais 

(ARROYO, 2013).  
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Diante do exposto, nos questionamos acerca das limitações e possibilidades do 

currículo. De que forma isso se dá na prática e como é perceptível, principalmente entre as 

camadas pobres que adentram os espaços escolares.  

 
 
3 O currículo no contexto da pobreza: analisando limitações e possibilidades 
 

A relação entre currículo e pobreza se configura e/ou se estreita no sistema 

educacional, levando em conta as diversas dimensões curriculares que coexistem no espaço 

escolar.  

De acordo com Sacristán: 
 

Se por um lado o currículo é uma ponte entre a cultura e a sociedade exteriores 

às instituições de educação, por outro ele também é uma ponte entre a cultura 

dos sujeitos, entre a sociedade de hoje e a do amanhã, entre as possibilidades de 

conhecer, saber se comunicar e se expressar em contraposição ao isolamento da 

ignorância (SACRISTÁN, 2013, p.10).  

 

Neste sentido o currículo, impossível de ser neutro, constitui-se como ponte entre os 

conhecimentos socialmente construídos e as instituições escolares; mas pode, por outro 

lado, constituir-se como meio de reprodução das desigualdades ou mecanismo de 

reprodução social. De um lado a educação é reforçadora de um modelo hegemônico 

elitizado e segregador; e de outro pode se configurar como instrumento de ascensão, de 

ruptura com as desigualdades sociais, cujo processo é conduzido através dos seus sistemas 

escolares.  

De acordo com Villoro apud Leite, o modelo de escola e de cultura escolar que ainda 

hoje impera surge com o nascimento do Estado-Nação e com a necessidade de unificar a 

cultura (VILLORO apud LEITE, 2014). Foram utilizados dois instrumentos principais para 

efetivação desse feito: o exército e a escola. A intervenção do exército se deu no sentido de 

dizimar grupos que não aceitavam se submeter às imposições do poder, limitar fronteiras e 

excluir “estrangeiros”. Já a escola cumpriu o papel de perpetuar uma cultura comum, de 

ensinar uma única língua, de criar uma única identidade.  

A escola, dessa forma, impõe a cultura dos grupos dominantes, e esta por sua vez, 

passa a ser considerada a cultura de todos os cidadãos, um modelo único a ser absorvido:  
 

Nele, a cultura dominante é propagada e reproduzida como “alta cultura”, a 

cultura a ser aprendida por todos os cidadãos. E as consequências desse modelo 

de escola acabam sendo a exclusão e a discriminação dos grupos sociais que não 

se encaixam nesse perfil de cidadão: os negros, os povos indígenas, os 

camponeses, os pobres, os marginalizados de nossa sociedade (LEITE, 2014, p. 

16). 
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Como se vê, a escola que deveria ser aliada e reflexo da democracia, acabou por se 

tornar um instrumento de opressão e imposição cultural. Nessa concepção, segundo Arroyo 

é preferível que os pobres sejam “educados” numa concepção adestradora de educação, 

evitando assim, uma ameaça à ordem vigente (ARROYO,2013). 

Neste sentido, as críticas à concepção de escola pública como direito de todos, se 

reforçam a partir da reflexão, por vezes frustrante, em ver que após o longo processo de luta 

pelo direito à escola, crianças, jovens e adultos não se identificam com esse espaço e suas 

culturas não são consideradas, tampouco transmitidas. Pelo contrário, “são vistos como 

problema, ‘déficit’ a ser superado para que eles, por fim, possam ascender à ‘cultura 

legítima’ até conquistarem seu status de cidadão” (LEITE, 2014, p. 18).  

Em termos práticos, a Unesco, por meio de seus especialistas, elencou algumas 

questões relacionadas ao currículo que podem ser sugeridas como motivadoras do fracasso 

escolar entre as camadas pobres:  

o Um currículo sobrecarregado, elitista, o qual leva um número significativo de 

alunos a desistir da escola bastante cedo, ou a não a frequentar de todo, que coloca 

igualmente obstáculos à escolarização de numerosas crianças, sobretudo nos meios 

mais desfavorecidos; 

o A falta de articulação entre a teoria e a prática, que prejudica a qualidade das 

aprendizagens, o que reduz as chances dos educandos em adquirir os 

conhecimentos/competências necessárias para construção de um futuro melhor e de 

uma vida digna; 

o Uma avaliação desadaptada das aprendizagens que pode levar ao insucesso 

escolar dos mais fracos (grifo nosso), pois a avaliação ainda privilegia a repetição e 

a reprodução de saberes pré-fabricados, afastados da experiência quotidiana dos 

educandos; 

o A formação insuficiente ou desadequada dos professores impede que o currículo 

seja para todos, especialmente para as categorias mais desfavorecidas e vulneráveis. 

Conseguir quebrar o círculo vicioso “falta de recursos – falta de políticas e de 

práticas de formação adequadas – falta de resultados escolares satisfatórios” foi 

considerado como uma das demandas mais urgentes na luta contra a pobreza. 

o Os baixos níveis de alfabetização nos meios mais desfavorecidos, a baixa 

escolarização dos pais e a falta de articulação das famílias com as escolas, 

representam possíveis obstáculos ao sucesso escolar; e 

o A falta de materiais pedagógicos pertinentes, principalmente nos meios rurais e 

de periferia urbana, pode levar ao desinteresse pela escola e ao desencorajamento 

dos educandos (UNESCO, 2005). 

Observando o que foi elencado, é possível inferir que se trata de um currículo imposto 

na perspectiva de manter o conhecimento inacessível aos pobres, uma vez que se limita a 

processos de ensino e avaliação extremamente rigorosos, segregadores e preconceituosos. 

As escolas são levadas a rotular os estudantes das camadas menos favorecidas como 

incapazes de abstrair os conhecimentos e de persistirem por progresso. 

Sobre a questão do fracasso escolar Pinzani e Rego mencionam:  
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Portanto, convém ressaltar que a permanência das crianças na escola não é 

suficiente para que sua formação as ajude a sair do círculo vicioso da pobreza. A 

frequência escolar é uma condição necessária, mas não suficiente para garantir 

uma boa educação: sem escola de qualidade, sem boas condições de estudo em 

casa, sem apoio de pais e professores, as crianças de famílias pobres muito 

dificilmente conseguem obter bons resultados e alcançar um nível de instrução 

suficiente para ter mais chances profissionais na vida (PINZANI; REGO, 2014, 

p.25, grifo original).  

 

Na verdade, para as camadas pobres, falar em fracasso escolar significa submissão ao 

permanente acompanhamento dos currículos impostos, pois, por não conseguirem 

acompanhá-los, acabam fadadas ao fracasso. Além disso, vivenciam as pressões de sua 

suposta incapacidade/incompetência. “Esses currículos se fecham para a maioria dos alunos 

pobres, negros, das periferias e dos campos, condenados a reprovações e repetências 

segregadoras” (ARROYO, 2014, p. 13).  

Por essa e outras discussões, os movimentos sociais começaram a questionar as 

políticas educacionais, passando a buscar estratégias de superação desse modelo, de modo a 

dar centralidade aos sujeitos excluídos. Nessa perspectiva, Leite ressalta que considerar os 

sujeitos, situando-os no centro do processo educativo, implica em reorganizar tempos, 

espaços, agrupamentos e conteúdos escolares; implica principalmente, em transformar a 

vida da escola em espaço de cultura (LEITE, 2014). 

Há, neste sentido, a necessidade de democratizar a escola; e para isso os sujeitos devem 

ser considerados em suas especificidades de cor, etnia, cultura e experiências de vida. 

Dessa forma, a escola deve estar sensível às questões que permeiam a exclusão e a 

desigualdade social, de que modo as mesmas podem ser trabalhadas dentro do currículo 

escolar. Neste sentido, Arroyo corrobora: 
 

Os coletivos de docentes-educadores (as) devem estar atentos a essas 

experiências que os (as) alunos (as) trazem individualmente e como membros 

dos coletivos empobrecidos. É preciso que sejam aprofundadas as relações entre 

experiências sociais da pobreza e conhecimento, e que se pesquise em que áreas 

dos currículos é possível trabalhá-las. Desse modo, age-se para o 

reconhecimento de que toda experiência social produz saberes, que as vivências 

demasiado extremas da pobreza provocam indagações não somente para os (as) 

próprios (as) educandos (as) que as vivenciam, mas também para os 

conhecimentos dos currículos (ARROYO,2014, p.20). 

 

Ou seja, a articulação entre currículo e pobreza deve acontecer a partir da reelaboração 

dos currículos escolares, de modo a considerar as experiências desses sujeitos, 

historicamente excluídos. Além disso, segundo Arroyo as vivências da pobreza de crianças, 

adolescentes e jovens, que chegam às escolas já condenados pelas condições de suas vidas 
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fragilizadas, apelam para uma revisão ampla dos currículos, didáticas e tempos-espaços 

escolares (ARROYO, 2014). 

Atualmente, no Brasil, podem ser observadas muitas experiências de escolas que se 

propuseram a resistir às desigualdades sociais e se transformarem em espaços de práticas 

emancipatórias, como o caso das escolas indígena, quilombola, e de outros movimentos 

sociais como o MST. Esses grupos, de acordo com Leite:  
 

[...] desenvolvem suas próprias experiências educacionais também são 

historicamente excluídos das benesses do desenvolvimento econômico, e suas 

populações comumente fazem parte das estatísticas de pobreza da sociedade 

brasileira (LEITE, 2014, p.35).  

 

Tais experiências mostram exemplos de caminhos metodológicos que podem ser 

seguidos, uma vez que se comprometem com a reelaboração dos currículos, de modo que 

estes consigam atender as necessidades comunitárias. Escolas públicas, mantidas pelo 

estado, mas gestada no seio dos coletivos pobres onde estão inseridas. 

Exatamente nessa questão moram as possibilidades de currículo: gestão consciente e 

democrática dos conteúdos e das práticas curriculares. Freire enfatiza os questionamentos 

iniciais para esta tomada de consciência:  
 

Há perguntas que temos que fazer com insistência, que nos fazem ver a 

impossibilidade de estudar por estudar, de estudar sem comprometer-se. Como 

se de forma misteriosa, de repente, nada tivéssemos em comum com o mundo 

exterior e distante. Para que estudo? A favor de quem? Contra que estudo? 

Contra quem estudo? (FREIRE, 2000, p.37).  

 

Considerando que o currículo nunca é neutro, é possível por meio deste, reproduzir as 

desigualdades sociais ou contribuir para a emancipação dos sujeitos. Isto dependerá da 

forma como os currículos serão gestados no seio da escola: para a perpetuação das 

desigualdades? Ou para formar pessoas capazes de colaborar com a transformação social? 

Paulo Freire reforça essa reflexão:  
 

Outro saber de que não posso duvidar um momento sequer na minha prática 

educativo-crítica é o de que, como experiência especificamente humana, a 

educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que além do 

conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou aprendidos implica 

tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu 

desmascaramento (FREIRE, 2002, p.38). 

 

A partir de tais ponderações e entendendo os sujeitos como centro do processo 

educativo, faz-se necessário dar-lhes voz, silenciados historicamente pelas condições de 

exclusão e pobreza. Para dar uma visibilidade acerca das suas percepções, optamos neste 

estudo, em buscar uma escola de uma comunidade socialmente injustiçada para analisar de 
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que forma docentes e educandos percebem questões relacionadas às vivências escolares, do 

currículo e as suas implicações para manter ou superar as condições de pobreza nas quais 

estão imersos.  

 
 
4 Os sujeitos da escola de uma comunidade: compreendendo suas 

percepções sobre as vivências da escola, do currículo e da pobreza 
 

Para melhor esclarecer o objeto em questão, buscamos uma metodologia que pudesse 

desvelar as “ocultices” do currículo em face dos sujeitos emudecidos. A melhor forma 

encontrada foi a aplicação de questionário com docentes e formação de grupos focais com 

educandos da escola em destaque. Analisamos suas percepções sobre suas vivências com o 

currículo escolar, procurando dar voz aos atores do processo educativo, historicamente 

silenciados pela situação de exclusão social.  

Observamos nas manifestações dos sujeitos da pesquisa, dentre outros aspectos, que os 

(as) docentes têm várias visões sobre a função da escola, ora como instituição promotora de 

ensino, ora como meio de formação integral do sujeito enquanto cidadão; também apontam 

as fragilidades do currículo ao tecerem críticas sobre a pouca relevância de alguns 

conteúdos escolares, embora não desmereçam a importância dos conhecimentos 

socialmente construídos para o processo de entendimento e formação dos (as) educandos 

(as). Ademais, mostraram-se sensíveis à necessidade de parceria entre escola e comunidade, 

na busca por alternativas de enfrentamento à pobreza.  

Os (as) educandos (as) por sua vez, por meio da técnica de grupo focal, revelaram em 

suas falas que veem na escola um imperativo para que reproduzam determinados padrões 

de comportamentos. Sugestão minha: Demonstraram ainda certa frustração com os 

conteúdos escolares que não conseguem correspondam aos seus desejos pessoais. 

Para a realização da pesquisa in loco optamos por uma Escola Municipal, situada no 

município de Bequimão, interior do Maranhão. A partir da autorização dada pela gestora, 

houve aproximação com a equipe de docentes e um grupo de alunos (as). Assim, foi 

possível explicar os objetivos e intenções de uso dos resultados do estudo e solicitar que 

fossem informantes das questões constantes num questionário.  

Por questões éticas, a identidade deles será preservada. Deste modo, serão identificadas 

através de pseudônimos, sendo eles: Docente A, Docente B, Docente C e Docente D. Além 

dos (as) docentes, foi feita entrevista com um grupo de alunos (as), utilizando como técnica 

de pesquisa o grupo focal. 

 
 
4.1 Sobre a escola e os sujeitos 
 

A instituição escolhida está localizada no povoado Barroso, em área rural do município 

de Bequimão, interior do estado do Maranhão. Trata-se de uma escola pública municipal e 

caracteriza-se como escola polo que recebe estudantes de localidades vizinhas como Santa 
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Vitória, Balandro, Frederico, Rio Baiano, Floresta, Goiabal, Mocajituba, Centro Alegre, Zé 

Felipe e Macajubal. Esta pesquisa ainda se encontra em fase de busca de mais dados, haja 

vista o trabalho ter se tornado tão necessário e comprometido com a realidade aqui 

analisada.  

Os níveis de escolaridade ofertados são Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º 

ao 9º ano. Possui 7 (sete) salas de aula, 14 (quatorze) professores (as), 5 (cinco) auxiliares 

de serviços gerais, 3 (três) vigias e 265 alunos (as) matriculados (as) sendo 250 frequentes.  

A mencionada escola é formada por dois prédios, um com oferta de Ensino 

Fundamental de 1º ao 9º ano, e outro de Educação Infantil. O primeiro constituído por 05 

(cinco) salas de aula e 10 (dez) docentes; e o segundo por 02 (duas) salas e 04 (quatro) 

professores. Para efetivação deste estudo e coletar os dados aqui apresentados, elegemos os 

sujeitos do prédio onde funciona o Ensino Fundamental.  

Na ocasião da visita, não foi possível encontrar com todos os docentes, visto que 

alguns encontravam-se em situação de doença ou dia de folga. Em conversa com a gestora, 

a mesma informou que todos os (as) professores (as) são concursados, naturais da região e a 

grande maioria tem formação superior, sendo que muitos deles já possuem mais de 20 anos 

de trabalho em sala de aula.  

Optamos por um contato individualizado com cada docente para explicar o objetivo 

deste estudo e solicitar contribuições dos mesmos no sentido de responder ao questionário 

apresentado, instrumento escolhido para a realização da pesquisa. Observamos nas reações 

de alguns deles, um ar de surpresa e até um certo desconforto com a solicitação; o que de 

certo modo é compreensível por termos sido informados que não é costumeiro a escola 

receber pesquisadores, nem estagiários. Dessa forma, apenas 04 (quatro) docentes se 

dispuseram a responder os questionários; sendo 03 (três) professoras e 01(um) professor, 

todos (as) graduados (as), sendo dois/duas (01 (um) professor e 01 (uma) professora) com 

pós-graduação e tempo de serviço entre 4 e 24 anos.  

Em relação aos educandos, como mencionado anteriormente, são oriundos de várias 

localidades dos arredores da escola polo. As crianças e adolescentes com idade entre 4 e 15 

anos se utilizam do transporte escolar. Por conta da distância dos povoados, muitas saem de 

casa ainda pela madrugada, enfrentando chuvas, lama, rios, mato, animais nocivos e outros 

perigos no trajeto.  
 
 

4.2 Concepção dos (as) docentes a respeito de escola e currículo escolar 
 

Primeiramente realizamos consulta aos docentes, por meio de questionário com 

questões abertas. Optamos em evidenciar suas respostas como forma de melhor elucidar 

suas impressões sobre os aspectos destacados no instrumento.  

Como pontos focais do instrumento, destacamos o sexo, o grau de instrução, tempo de 

serviço, o tipo de vínculo empregatício, além de questionamentos que versavam sobre sua 

forma de conceber o currículo escolar e o seu papel nesse contexto.  

Sobre o questionamento inicial contido no instrumento: “Para que serve a escola?”:  
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Acredito que para ensinar e muito além disso, para transformar a sociedade com 

sujeitos críticos, para que aprendam a lutar por seus direitos e objetivos 

(Docente A. Questionário aplicado em 31/07/2017). 

 

Para instruir alunos formalmente, ou seja, transmitir saberes que possibilitam a 

formação integral do educando (Docente B. Questionário aplicado em 

31/07/2017). 

 

Como sabemos, a escola está além de um simples prédio. Podemos afirmar com 

plena convicção que ela funciona como um estabelecimento de ensino que 

contribui na formação do cidadão, no desenvolvimento da capacidade física, 

moral e intelectual, visando a sua integração social (Docente D. Questionário 

aplicado em 31/07/2017).  

 

As respostas dos (as) docentes sobre a função da escola convergem para o que 

discutimos até então neste trabalho: o duplo sentido do currículo. Alguns (as) deles (as) 

acreditam que a escola serve para instruir, ensinar; outros (as) destacam além disso, o lado 

da formação cidadã, para construir mecanismos que levem os (as) educandos (as) a 

transformar a sociedade. Esta última perspectiva, conversa com Paulo Freire quando este 

diz que: “a primeira procura acomodar, adaptar os educandos ao mundo dado; a segunda, 

inquietar os educandos, desafiando-os para que percebam que o mundo dado é um mundo 

dando-se e que, por isso mesmo, pode ser mudado, transformado, reinventado” (FREIRE, 

2001, p.29-30).  

O segundo questionamento foi sobre se os currículos escolares contemplam a realidade 

dos (as) alunos (as) dessa escola. Obtivemos, dentre outras, as seguintes respostas:  
 

Em alguns casos acredito que sim (Docente A. Questionário aplicado em 

31/07/2017). 

Em parte. Pois os que achamos essenciais, de acordo com suas realidades, já 

estamos de forma bem cuidadosa, contemplando-os, respeitando assim seus 

direitos de aprendizagem (Docente D. Questionário aplicado em 31/07/2017).  

 

Observamos que os (as) docentes percebem a fragilidade do currículo no sentido de 

que os mesmos não dão conta de contemplar, em sua totalidade, a realidade dos (as) 

educandos (as). De acordo com Sacristán “[...] enquanto um grupo social não vê refletida 

sua cultura na escolaridade ou a vê refletida menos que a de outro, estamos, simplesmente, 

diante de um problema de igualdade de oportunidades” (SACRISTÁN, 2001, p. 84-85). No 

entanto, as colocações dos (as) docentes deixam claro a consciência da importância de 

ajustar os currículos de modo que contemplem a realidades dos (as) estudantes, sem ferir o 

seu direito de aprender e de se perceber nessas aprendizagens. Sacristán nos mostra que o 

professor deve considerar as particularidades de cada educando e que o currículo deve estar 



 
DINALVA P. GONÇALVES; ANA JULIA V. G. OLIVEIRA e MARIA J. A. SANTOS 
 
 

 
1088 

em sintonia com a “cultura extraescolar”; ou seja, os conteúdos escolares devem considerar 

as vivências dos estudantes fora do ambiente escolar (SACRISTÁN, 2001). 

Em relação aos conteúdos escolares, questionamos sobre a relevância dos mesmos e o 

que poderia ser retirado ou incluído no currículo da escola: 
 

Alguns conteúdos que não contribuem para o desenvolvimento crítico dos 

alunos. [...] Poderia ser incluído conteúdos e práticas para os alunos com 

dificuldades no aprendizado (Docente A. Questionário aplicado em 31/07/2017).  

Os conteúdos que fogem à realidade e que não contribuem diretamente com a 

sua formação. [...] A parte diversificada do currículo deveria valorizar mais a 

cultura local (Docente B. Questionário aplicado em 31/07/2017).  

Sabemos que muitos destes conteúdos da grade ainda estão um pouco distantes 

da realidade dos nossos alunos, mas mesmo assim de alguma maneira serão uteis 

(Docente D. Questionário aplicado em 31/07/2017). 

 

De acordo com as questões levantadas pelos (as) docentes em relação aos conteúdos 

escolares, percebemos que os (as) mesmos (as) tecem críticas aos que “fogem à realidade” 

dos educandos, aos que possuem pouca relevância para o seu desenvolvimento crítico. No 

entanto, não desmerecem a importância destes para as aprendizagens significativas, para o 

processo de formação. Desse modo, concordando com Saviani: 
 

Os conteúdos são fundamentais e, sem conteúdos relevantes, conteúdos 

significativos, a aprendizagem deixa de existir, ela se transforma num arremedo, 

ela se transforma numa farsa. Parece-me, pois, fundamental que se entenda isso 

e que, no interior da escola, nós atuemos segundo essa máxima: a prioridade de 

conteúdo, que é a única forma de lutar contra a farsa do ensino. Por que esses 

conteúdos são prioritários? Justamente porque o domínio da cultura constitui 

instrumento indispensável para a participação política das massas. Se os 

membros das camadas populares não dominam os conteúdos culturais, eles não 

podem fazer valer os seus interesses, porque ficam desarmados contra os 

dominadores, que se servem exatamente desses conteúdos culturais para 

legitimar e consolidar a sua dominação. Eu costumo, às vezes, enunciar isso da 

seguinte forma: o dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que 

os dominantes dominam. Então dominar o que os dominantes dominam é 

condição de libertação (SAVIANI, 2007, p.61). 

 

Vale observar que o autor acima diverge em certos aspectos com Paulo Freire, mas 

ambos têm sua importância. Para Paulo Freire e na perspectiva aqui estudada, os conteúdos 

na forma como são abordados no currículo oficial, não dialogam com a realidade das 

comunidades silenciadas, pelo contrário, doméstica. Já Saviani, endereça à escola a 

responsabilidade de trabalhar conteúdos significativos. Neste sentido, entendemos os 

posicionamentos dos docentes e concordamos sim que sejam conteúdos significativos, mas 

para aquela comunidade.  
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Sobre se a escola pode mudar a realidade da pobreza em que muitos alunos se 

encontram, destacamos alguns dos posicionamentos dos (as) docentes: 
 

Acredito que se escola e comunidade andarem de mãos dadas, muito poderá ser 

feito por nossos alunos (Docente A. Questionário aplicado em 31/07/2017).  

Desenvolvendo ações socioeducativas que envolvam outras instituições e 

buscando projetos sociais para o desenvolvimento local (Docente C. 

Questionário aplicado em 31/07/2017).  

Ela [a escola] é uma grande parceira nessa luta e muito tem contribuído abrindo 

janelas de oportunidades, tentando transformar nas crianças e nos jovens tudo 

aquilo que venham aprendendo de forma errada no mundo lá fora (Docente D. 

Questionário aplicado em 31/07/2017).  

 

Sobre este aspecto, os (as) docentes mostraram-se sensíveis à necessidade de parceria 

entre escola e comunidade. As ações socioeducativas e a busca por instituições 

especializadas, foram apontadas como ferramentas de enfrentamento à pobreza, violência e 

às desigualdades sociais. Nesse sentido, Arroyo et al diz que “[...] Fazer do povo do campo 

e de seus processos de formação o ponto de partida para a formulação de políticas públicas 

educativas significa garantir o caráter popular dessas políticas e sua articulação com o 

projeto de país e de campo” (ARROYO et al, 2004, p.14-15).  

O último questionamento versou sobre sua ação em sala de aula como instrumento de 

transformação e mudança de realidades. Destacamos os seguintes posicionamentos:  
 

O objetivo em sala de aula é contribuir o máximo possível para que os nossos 

alunos saiam, e possivelmente lá fora, contribuam em todos os aspectos com a 

sociedade (Docente A. Questionário aplicado em 31/07/2017).  

Meu objetivo sempre foi melhorar a aprendizagem dos alunos. Com melhores 

esclarecimentos e uma boa educação, pode-se mudar qualquer realidade a médio 

e longo prazo (Docente B. Questionário aplicado em 31/07/2017). 

Uma vez que essas ações sejam voltadas totalmente para a valorização, a 

igualdade, o respeito, a oportunidade; e desenvolvidas com responsabilidade e 

competência, estarei contribuindo na transformação para melhor (Docente D. 

Questionário aplicado em 31/07/2017).  

 

As respostas demonstram convicção sobre seu papel como agente transformador de 

realidades. Segundo esses (as), a sua ação consciente, responsável e dirigida, acarretará 

impactos para a formação integral dos (as) educandos (as). Sobre a atuação docente, Arroyo 

colabora com esta reflexão: 
 

Não temos dúvida que a garantia dos direitos sociais somente acontecerá na 

afirmação de uma cultura pública, no reconhecimento social, coletivo desses 

direitos, no comprometimento da sociedade. Sabemos que a educação enquanto 

direito é uma empreitada tão séria que não poderá ficar apenas por conta dos 

seus profissionais, mas também não aconteceria sem eles, sem sua perícia, seu 
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trabalho qualificado. Seu planejamento e ação competentes são 

insubstituíveis. Seu oficio não é descartável (ARROYO, 2013, p.21, grifo 

nosso). 

 

A partir das análises das manifestações dos docentes, percebemos que há consciência 

acerca das fragilidades do currículo, mas igualmente, da importância de trabalhar os 

conteúdos de forma contextualizada e significativa. Diferente de determinadas visões 

pessimistas sobre as amarras contidas no currículo escolar, é possível vislumbrar ações 

(mesmo que tímidas) por parte de educadores, que remetem a trabalhos que conseguem 

integrar realidades e conhecimentos, que respeitam a cultural local e estejam alinhados num 

projeto de sociedade mais humana e igualitária.  

 
 
4.3 Concepção dos (as) discentes sobre Escola e a relevância dos conteúdos 

escolares 
 

A técnica para a obtenção de dados qualitativos foi o grupo focal. Morgan afirma que 

os grupos focais precedem as entrevistas grupais, as quais coletam informações por meio 

das interações grupais (MORGAN, 1997). O objetivo do grupo focal é obter informações 

detalhadas sobre um tema específico, determinado por um (a) pesquisador (a), coordenador 

(a) ou moderador (a) do grupo, a partir de um grupo previamente selecionado 

(KITZINGER, 2000).  

Dessa forma entendemos que a técnica de grupo focal permite a obtenção de 

informações qualitativas para a pesquisa, bem como a prática da reflexão e do diálogo entre 

os participantes do grupo.  

Para formação do grupo focal, solicitamos permissão da gestora e a mesma nos 

encaminhou para as salas do 4º e 5º ano, por acreditar que as crianças das turmas indicadas 

conseguiriam responder aos questionamentos de forma compreensiva e fidedigna.  

O grupo focal se reuniu numa única ocasião com duração estimada de 40 minutos. 

Formado por 35 crianças, 18 meninas e 17 meninos, seus participantes tinham idades entre 

09 e 11 anos. O roteiro de questionamentos, o qual direcionou a discussão, continha poucas 

questões, isto permitiu flexibilidade na condução do debate com a inclusão de novos temas 

não previstos, mas igualmente relevantes. Importante destacar que houve grande 

participação e envolvimento das crianças com a atividade, além de não ter havido 

predominância de falas de alguns.  

Foi destacado nas respostas das crianças participantes do grupo focal aspectos 

positivos e negativos em relação à concepção de escola e currículo escolar. Depois foram 

feitos apontamentos teóricos, cujo objetivo foi interpretar a realidade, a fim de sinalizar 

caminhos, direcionamentos, que possam contribuir para a transformação social.  

Durante a discussão com o grupo focal, percebemos alguns padrões nas respostas. 

Quando perguntamos: “Para que serve a Escola”? Obtivemos as seguintes respostas: 

“Estudar, aprender, ter educação, respeitar as pessoas”. As duas últimas respostas estão 
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presentes, ou tem o mesmo sentido em outras respostas dadas ao longo do debate, sendo 

elas:  
 

_ O que não gostam na Escola?  

_ A mau educação e o mau comportamento.  

_ O que aprendem na Escola serve para a vida de vocês?  

_ A Escola ensina a ter respeito e bom comportamento.  

_ Os pais de vocês os incentivam a irem para a Escola?  

 

Sobre esse questionamento, a maioria das crianças afirma que os pais dizem que devem 

“respeitar os professores e ter um bom comportamento”, mas não manifestam falas que 

remetam a um incentivo para frequentar a escola. Como isso, percebemos que os seus 

pais/familiares entendem a escola mais como um dever e menos como um direito social; e 

por isso devem ter respeito e bom comportamento.  

A partir do entendimento que a Escola pública tem funções de amplo sentido social, 

Pacheco colabora com esta reflexão: 

 

a) fundamentação da democracia; estímulo e desenvolvimento da personalidade 

do sujeito; difusão e desenvolvimento do conhecimento e da cultura em geral; 

inserção dos sujeitos no mundo; custódia dos mais jovens; b) funções cívicas, 

económica, de enculturação e desenvolvimento intelectual (PACHECO, 2005, 

p.148-149).  

 

Percebemos a partir do pensamento do autor que as funções da Escola estão inseridas 

no domínio de imperativos morais. Dessa forma, a fala dos alunos (as) participantes do 

grupo focal, ao passo que revela estes imperativos morais transmitidos pela Escola, no 

momento que eles afirmam que devem “se comportar, ter respeito”, esta mesma Escola 

pode estar ignorando a infância desses alunos, bem como suas ideias, criatividade, história 

de vida. Sobre isso temos que a: 
 

[...] ausência da infância na história da conformação de nosso sistema de 

educação trouxe consequências seríssimas para as crianças e para a própria 

educação, para as didáticas, os currículos e até para a teoria pedagógica. [...]. 

Esse destino ou expatriação da infância do espaço da pedagogia e dos espaços e 

sistemas públicos de educação trouxe um empobrecimento para a reflexão 

teórica e para as práticas educativas, de maneira particular para os currículos 

(ARROYO, 2013, p. 182). 

 

A partir desse entendimento, o currículo ou o ordenamento curricular reduz o tempo de 

escola das crianças ao domínio de habilidades que são avaliadas em grande escala (prova e 

provinhas). Esta organização curricular não respeita o tempo de cada criança aprender, de 

socialização, descobertas, ação; torna-se segmentada, linear, rígida e contrapõe-se com os 

processos mentais próprios da infância (ARROYO, 2013).  
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Diante disso, observamos a partir de outras respostas que as próprias crianças 

externaram o desejo de brincar e de estudar outros conteúdos, os quais não estão no 

currículo da Escola, no momento em que perguntamos:  
 

_ O que gostam na Escola?  

_ O Recreio (a resposta foi imediata); ler e escrever; aprender; atentar.  

_ Quando não estão na Escola, o que fazem? 

_Brinco; ando de bicicleta; empino pipa; estudo; ajudo em casa, vou para a 

roça. 

_ Vocês vão para a roça? 

_ Ajudo a tirar mandioca.  

_ O que vocês gostariam de estudar na Escola?  

_ Inglês; Espanhol; Francês; Filosofia.  

_ Qual a profissão que vocês querem seguir? 

 

As crianças demoraram a responder, uma criança disse que a resposta era pessoal, mas 

aos poucos foram respondendo com a intervenção da pesquisadora: 

 

_ Professor; jogador de futebol. 

 

Diante das respostas, as quais enfatizam o desejo de brincar, temos um sinal, ou uma 

revelação das próprias crianças a respeito do que esperam da escola. Sobre isso Arroyo 

afirma que a pedagogia deve ser tradutora, reveladora, a mesma deve ter uma visão 

penetrante para descobrir, não somente alunos, mas humanos ajudando-os a descobrir os 

significados da vida, dando-lhes voz, espaços, linguagem, explorando seu imaginário, suas 

emoções. Proporcionando espaços, tempos para que possam viver suas infâncias 

(ARROYO,2013).  

Nesse sentido, assim como Escola pública popular pode ser um laboratório de formas 

de viver injustas, sofridas, indignas, pode apresentar reações por um viver digno, justo 

desde a infância. Para isso, a docência, a pedagogia, a didática e os currículos devem 

refletir e abandonar posturas condenatórias e tentar fazer interpretações das infâncias 

populares, as quais ainda permanecem na Escola e têm o direito a formas mais dignas e 

mais justas de viver (ARROYO, 2013). 

Nas falas das crianças, foi possível percebermos o grau de importância que seus 

familiares e elas próprias atribuem ao cultivo de atitudes de respeito e bom comportamento 

no espaço escolar. Entendemos que por se tratar de uma escola de comunidade de interior, 

valores como esses ainda são muito preservados entre seus moradores, e em suas escolas 

não poderia ser diferente. 

Demonstraram também, apesar dos imperativos comportamentais que tendem, muitas 

vezes, a tolher determinadas atitudes, características de vivências de infâncias saudáveis, 

como alegria, uso de brinquedos e brincadeiras tradicionais, dentre outras.  
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As atividades que desenvolvem na roça se tratam de um costume regional, as crianças 

acompanham e até ajudam na colheita da mandioca¹; dessa forma, aprendem e participam 

do processo de fabricação da principal cultura alimentar das suas comunidades: a farinha.  

Sobre o currículo escolar, os mesmos dão demonstração das ações dos professores no 

tocante ao desenvolvimento de atividades que estimulam a cooperação, o respeito e o bom 

convívio social. Isso fica nítido nas respostas ao seguinte questionamento:  
 

_ A escola pode ajudar a realizar o sonho de vocês? Vai ajudar a seguir uma 

profissão? 

_ Sim 

_ Vai ajudar a ter um bom comportamento. 

 

O que também observamos nesse ponto é que para aquelas crianças (até pela pouca 

idade) há poucas perspectivas de uma carreira profissional; contudo, atribuem à escola a 

responsabilidade de prepará-los para a “ter um bom comportamento”, ou seja, para praticar 

os valores morais, a saber viver em sociedade, como cidadãos que respeitam e devem ser 

respeitados. No entanto, sem desmerecer os conteúdos atitudinais, reconhecem que nos dias 

atuais, é importante saber falar uma língua estrangeira, por exemplo. Nesse sentido, a 

escola deve também ser promotora do desenvolvimento de competências técnicas para o 

trabalho e para a vida em sociedade.  

 
 
Considerações finais e inconclusas 
 

A educação formal e a situação de pobreza podem ser relacionadas de duas formas 

distintas. De um lado a educação é considerada como reforçadora da desigualdade social, 

visto que o sistema educacional é centrado e moldado segundo parâmetros alheios; e de 

outro, é analisada como motor capaz de promover a cidadania crítica. 

O currículo enquanto educação formal é permeado de intencionalidade e de múltiplas 

ações que traduzem princípios e valores sobre os quais a escola trabalha. Embora as 

instituições escolares estejam fortemente vinculadas às imposições do sistema educativo, 

ainda assim o currículo escolar pode se tornar um aliado a serviço das demandas e 

interesses dos menos favorecidos.  

De acordo com Arroyo, para que a escola assuma o papel de incentivadora da 

emancipação dos sujeitos, é necessário romper com a concepção moralizante da pobreza, 

ou seja, acabar com a visão de que os pobres devem permanecer à margem da evolução da 

sociedade, da ciência, das tecnologias; e romper com a concepção hegemônica do 

conhecimento, aquela concepção de conhecimento hegemônica nos currículos a qual 

reforça essa visão circular, fechada, segregadora dos coletivos pobres, como se fossem 

irracionais, incapazes de aprender algo. Ao contrário disso, o público pobre de nossas 

escolas deve ser visto e tratado com respeito e dignidade, e sua situação compreendida 

como fruto das diversas relações sociais historicamente construídas (ARROYO, 2014).  
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Neste sentido, se faz necessário a construção de uma escola pública mais articulada à 

realidade das camadas desfavorecidas e comprometida com a transformação social. Para 

isso, mudanças devem ocorrer em seus interiores, de modo que se torne cada vez mais 

sensível às necessidades dos sujeitos; que reconheça, acolha e valorize a diversidade.  

Neste estudo, foi possível observar, dando voz aos sujeitos de grupos desfavorecidos, 

que os mesmos concentram suas expectativas na escola, tanto para apropriação de 

conhecimentos e competências técnicas como para conduzi-los aos meios necessários para 

formar-se integralmente e mudar sua realidade 

A pesquisa também mostrou que os docentes têm consciência do seu papel como 

agentes multiplicadores e transformadores de realidades. Enfatizam que sua ação 

pedagógica, desde que consciente e dirigida de maneira coesa, influência de forma direta na 

formação humana e crítica dos (as) seus (suas) educandos (as).  

Nessa luta por uma escola justa, democrática, que dê centralidade aos sujeitos, as 

práticas educativas devem revelar o duplo papel da escola que é de instruir e educar. 

Formar cidadãos capazes de enfrentar o mundo, dar sentido à própria existência, 

conscientes de seus direitos e deveres, é o caminho certo para mostrar que a escola pode ser 

espaço de transformação social. Para isso, o mesmo currículo que pode parecer um 

impedimento, uma limitação; se trabalhado de forma crítica e comprometida com a causa 

social, se constituirá em um mecanismo de emancipação dos sujeitos e de transformação 

social, construindo assim um mundo menos desigual, mais justo e democrático.  

Destarte, situamos a importância da gestão do currículo, de modo a dar centralidade 

aos sujeitos. Como salienta Freire, “se a educação não pode tudo, alguma coisa 

fundamental a educação pode. Se a educação não é a chave das transformações sociais, não 

é também simplesmente reprodutora da ideologia dominante” (FREIRE, 2002, p.43). Dessa 

forma, ao apropriar-se dos conhecimentos das vivências dos grupos desfavorecidos, a 

escola poderá propor e executar ações voltadas para a construção de um espaço 

democrático de conhecimentos, promovendo assim a emancipação das camadas mais 

pobres rumo à transformação da realidade social. 

Por fim, importante mencionar que mesmo este trabalho se tratando de um estudo de 

caráter pontual, representou para nós pesquisadoras, um instrumento de verificação na 

prática daquilo que eram objetos de fervorosas discussões e questionamentos levantados 

nas aulas do Mestrado a respeito do currículo escolar, além de abrir possibilidades para 

posteriores aprofundamentos da temática e dos espaços explorados. 
 

 

Notas 

 
1. Raiz que serve para a fabricação da farinha de mandioca 
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