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CARTA DE APRESENTAÇÃO

Caros educadores,

Apresentamos o Caderno de Orientação de Práticas Curriculares e a 

Cultura de Santa Cruz Cabrália. Este trabalho é parte integrante do meu mestrado 

em Ensino e Relações Étnicos-Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia 

(UFSB), que será oferecido como resultado de uma pesquisa de escuta e diálogos 

com os professores da rede municipal. 

No caderno os leitores encontrarão discussões sobre as temáticas: 

“Currículo”, “Políticas Curriculares”; “O Currículo como Cultura”; “Dimensões 

Presentes na Cultura de Santa Cruz Cabrália”; “Práticas Curriculares” e dicas de 

leituras para saberem mais sobre o assunto.

A escolha das temáticas corresponde a uma trajetória de rodas de conversas, 

discussões e estudos acerca da questão do currículo desenvolvida com os colegas 

professores da rede. Objetiva legitimar processos de reflexões conjuntas e subsidiar 

concepções presentes na vontade do fazer pedagógico dos educadores, uma vez 

que quando conversamos sobre as Diretrizes Nacionais nos âmbitos educacionais 

surge sempre a preocupação de como articulá-las com os saberes e a cultura local. 
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A cultura local, bem como os saberes tradicionais retratam a memória e 

história da constituição de uma população, pois surge das tradições, dos costumes 

e são transmitidas de gerações em gerações. Há um encantamento nas recordações 

contadas pelos ancestrais, que emocionam, que propiciam uma viagem imaginária 

aos tempos remotos, que explica e narra as origens, a constituição dos sujeitos, suas 

vivências e formações. 

Dessa forma, pensar em estratégias de oferecer aos nossos discentes esse 

resgate e essas sensações, é valorizá-los e talvez seja o caminho para garantir a tão 

sonhada formação de sujeitos com identidades positivas e reconhecidas não só 

no âmbito familiar, mas na escola, onde por muito tempo se tornou um lugar de 

transmissão de conhecimentos apenas técnico e eurocêntrico.

Essas discussões são para o trabalho nas escolas da rede de Santa Cruz 

Cabrália em geral e não para uma unidade de ensino específica. Tratam-se, assim, 

de dimensões presentes na cultura de Santa Cruz Cabrália que cabem uma reflexão 

sobre sua inserção no currículo das escolas, no intuito de garantir a circulação dos 

saberes locais e para pensarmos na possibilidade de um currículo pós-colonialista 

e contra hegemônico.

Assim, esse trabalho é um convite a um mergulho em um novo olhar para 

a prática pedagógica, é a ampliação de horizontes. Ao inserir os saberes locais 

e étnicos, garantiremos o respeito a história e descendência dos alunos que há 

décadas estão silenciados, invisibilizados. 

Dessa forma, concretizaremos a tão sonhada educação para todos, visto 

que propiciaremos a representatividade de cada um com seus valores, belezas e 

encantos.

Profa. Marize Pinho Rezende
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Em muitos aspectos, teóricos e pensadores vêm 

buscando conceitos, concepções e meios de 

encontrar o caminho certo para propor uma 

diretriz efetiva que possa responder na educação potencialmente às 

necessidades diversas dos indivíduos que representam a sociedade. 

Com isso, muitas teorias sobre o currículo surgiram e surgem a fim 

de dar conta de atender as demandas educacionais. Diante disso, nos 

perguntamos, quais as principais teorias do currículo? Quais são suas 

características e inquietações?

Segundo Tomás Tadeu da Silva, teórico que estuda o currículo 

no livro “Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do 

currículo”, o autor traça um caminho cronológico das teorias do 

currículo, nele afirma que “uma teoria define-se pelos conceitos que 

utiliza para conceber a realidade” (SILVA, 2010, p. 24). 

Baseado nisso, ele categoriza as teorias curriculares em três, 

a saber, Teorias Tradicionais, as quais possuem como conceitos, 

ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, 

planejamento, eficiência e objetivos. Teorias Críticas, com os 

conceitos de ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe 
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social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação 

e libertação, currículo oculto e resistência. Por fim, Teorias Pós-Críticas, que 

enfatizam os conceitos, identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação 

e discurso, saber-poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e 

multiculturalismo.

Para melhor entendermos os processos de transformações e discussões em 

torno do currículo, vamos falar um pouco de cada uma dessas teorias.

No período em que passam a existir as Teorias Tradicionais, a preocupação 

com a organização das atividades educacionais fez surgir o termo curriculum. Esse 

passou a ser utilizado na Europa, em países como França, Alemanha e Portugal, 

influenciado pelas literaturas americanas, mais propriamente pelos Estados 

Unidos, onde a esfera de estudos do currículo surgiu como um campo profissional 

especializado. 

Uma nova discussão surgiu com o processo de crescente industrialização e 

urbanização, por meio do qual o currículo passou a ser algo pensado, especificado 

e mensurado, mas mediante “forças econômicas, políticas e culturais que 

procuravam moldar os objetivos e as formas da educação de massa de acordo com 

suas diferentes e particulares visões” (SILVA, 2010, p. 26). 

Diante disso, se busca responder, o que se deve ensinar? 

Bobbitt, então em 1918, escreve o livro The curriculum, onde responde de 

forma extremamente conservadora, por meio de proposições de que a escola deveria 

funcionar como qualquer outra empresa comercial ou industrial, seu modelo estava 

totalmente baseado na economia, seu foco era a eficiência, pois seguia o padrão 

de organização de Frederick Taylor, onde a educação deveria funcionar com os 

princípios administrativos dele, que a saber, era um modelo voltado para atender 

a economia industrial de fábricas. Surge, então, a teoria que direciona o currículo 
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denominado tecnicista (tradicional), onde o aluno teria que ser um produto fabril. 

No discurso curricular de Bobbitt, segundo Tomás pois, o currículo é supostamente 

isso: “a especificação precisa de objetivos, procedimentos e métodos para a 

obtenção de resultados que possam ser precisamente mensurados” (SILVA, 2010, 

p. 26). 

Bobbitt concorreu com as ideias progressistas de Dewey, o qual tinha escrito 

em 1902 sobre o currículo, em um livro intitulado The child and the curriculum (A 

criança e o currículo), nele o autor se preocupava com a construção da democracia 

liberal e considerava relevante a experiência da criança e jovens, revelando, assim, 

uma postura mais progressista. No entanto, as influências de Dewey não se 

refletiram tanto quanto as de Bobbitt na formação do currículo como campo de 

estudos. 

O modelo de currículo de Bobbitt se consolida com o livro de Ralph Tyler, 

de 1949, obra essa que influenciou os estudos sobre currículo em diversos países, 

inclusive no Brasil, e que estabeleceu de forma decisiva as ideias em torno do 

currículo ancorado na visão de organização e desenvolvimento, o currículo nessa 

perspectiva centra-se numa questão técnica. 

Tanto os modelos de Bobbitt e Tyler (tecnocrático), quanto o de Dewey 

(progressista) refutam a ideia de currículo clássico humanista, oriundo da antiguidade 

clássica, que tinha como principal objetivo inserir os alunos no mundo das grandes 

obras literárias e artísticas das heranças clássicas: grega e latina. Assim, o currículo 

tecnocrático refutava o clássico devido a sua inutilidade para a vida contemporânea 

voltada para o mundo do trabalho; e o progressista porque considerava que o 

currículo humanista desconsiderava a psicologia infantil, uma vez que ele se 

distanciava dos interesses e das experiências das crianças e dos jovens. Esse modelo 

baseado nos moldes de fábrica, onde a formação era voltada para o mundo do 

trabalho, ancorada na ideia de transmissão de conhecimentos técnicos e centrado 
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no professor, com ênfase em normas e regras, começou a causar inquietações em 

alguns pensadores da educação, o que os levou a teorizar novas concepções.

Dessa forma, na década de 60 as teorias críticas efetuam uma completa 

inversão nos fundamentos das teorias tradicionais. Foi um período de grandes 

transformações, movimentos sociais1 e do surgimento de livros, ensaios e teorizações 

que, ainda acompanhando Tomás Tadeu da Silva (2010, p. 27), “colocavam em 

xeque o pensamento e a estrutura educacional tradicional”. 

As teorias críticas, assim, passaram a se preocupar em desenvolver técnicas 

de como fazer o currículo e o que ele faz. “O discurso que se efetivou nessa 

perspectiva é de que o currículo da escola está baseado na cultura dominante, ele 

se expressa na linguagem dominante, ele é transmitido através do código cultural 

dominante” (SILVA, 2010, p. 28). A questão central era de debater qual saber era 

considerado verdadeiro e por que esses conhecimentos e não outros. Além de 

questionar o fato de os códigos trabalhados nas escolas serem apenas da classe 

dominante, o que segundo eles levariam as crianças de classe baixa a terem mais 

dificuldade de apreensão desses códigos os levando, assim, ao fracasso escolar.

Ao tomar o status quo como referência, desejável, as teorias tradicionais 
se concentravam, pois, nas formas de organização e elaboração do 
currículo. Os modelos tradicionais de currículo restringiam-se à 
atividade técnica de como fazer o currículo, em contraste, começam 
por colocar em questão precisamente os pressupostos dos presentes 
arranjos sociais e educacionais. As teorias críticas desconfiam do status 
quo, responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sociais. As 
teorias tradicionais eram teorias de aceitação, ajuste e adaptação. 
As teorias críticas são teorias de desconfiança, questionamentos 
e transformação radical. Para as teorias críticas o importante não 
é desenvolver técnicas de como fazer o currículo, mas desenvolver 
conceitos que nos permitam compreender o que o currículo faz. 
(SILVA, 2010, p. 30)

1 Segundo Silva (2010, p. 30) esses movimentos foram: “os movimentos de independência das antigas 
colônias europeias; os protestos estudantis na França, e em vários outros países; a continuação dos mo-
vimentos de direitos civis nos Estados Unidos; os protestos contra a guerra do Vietnã; os movimentos 
de contracultura; os movimentos feministas; a liberação sexual; as lutas contra a ditadura militar no Brasil 
são exemplos de movimentos sociais que caracterizaram os anos 60”.
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Logo, o que importa para as teorias críticas é o que está em jogo no currículo, 

no caso, os sujeitos, pois eles consideravam que os aparelhos ideológicos do Estado, 

a saber, igrejas, escolas, família, jurídico, política partidária, governo, administração, 

exército, polícia, prisões e outros, funcionam por meio de violência e repressão e 

dispõem de métodos de exclusão e castigos para reformar seus rebeldes.

Nessa perspectiva eclodiram em diversos países representantes como o 

inglês Michel Young, no Brasil, Paulo Freire e na França, Althusser, Bourdieu e 

Passeron, Baudelot e Establet.

Na atual sociedade capitalista os aparelhos políticos assujeitam os indivíduos 

à ideologia política do estado. Segundo Althusser, “na sociedade capitalista atual, o 

aparelho de Estado dominante é o Aparelho Ideológico Escolar” (ALTHUSSER, 

1980, p.60). Todos os aparelhos servem a um mesmo objetivo, a reprodução das 

relações de produção capitalistas, ou seja, a reprodução das relações de exploração 

em última instância e o principal aparelho ideológico é a escola, pois atinge toda a 

população em um período longo de tempo. Para o autor, em seu livro “Ideologias 

e aparelho ideológicos de Estado”: 

ora, é através da aprendizagem de alguns saberes práticos (savoir-
faire) envolvidos na inculcação massiva da ideologia da classe 
dominante, que são em grande parte reproduzidas as relações de 
produção de uma formação social capitalista, isto é, as relações de 
explorados com exploradores e de exploradores com explorados. 
(ALTHUSSER, 1980, p.66-7).

O autor afirma ainda, que a escola atua ideologicamente por meio do seu 

currículo. Bowles e Gintis, vão mais longe, afirmam que a escola contribui para 

esse processo não apenas por meio dos conteúdos explícitos no currículo, mas 

também pelo seu funcionamento, ao reproduzir as relações sociais do local de 

trabalho, como pontualidade, assiduidade, obediência a ordens e outros.

Bourdieu e Passeron se concentravam na dominação cultural que o sistema 

hierárquico hegemônico reproduzia: “para os filhos de camponeses, de operários, 



       16

Caderno de Orientação
Práticas Curriculares e a Cultura de Santa Cruz Cabrália - BA

de empregados ou de pequenos comerciantes, a cultura escolar é aculturação” 

(BORDIEU; PASSERON, 1964, p. 37). Assim, os valores, hábitos de outras classes 

sociais não eram considerados como cultura. Esse pensamento é reportado para 

os currículos escolares, o qual está baseado na cultura dominante. Com isso, esses 

códigos culturais ficam mais acessíveis para os alunos da classe dominante enquanto 

que para as crianças das classes dominadas ele é indecifrável, é incompreensível. 

Essa situação ocasiona o fracasso escolar para os alunos da classe dominada 

enquanto permite o sucesso dos da classe dominante.

Outro importante pensador dessa teoria foi Michael Apple, que discorre 

sobre uma teoria critica baseada na relação entre a educação e a sociedade. Para 

ele, o currículo não é uma simples reprodução de informações objetivas, ele é, 

na verdade, fruto de determinados agrupamentos sociais que decidem o que será 

transmitido em sala de aula, ele é elaborado por certas camadas sociais, segundo 

suas ideologias, disputas, preocupações e cultura. Em sua obra “Educating the 

‘right’ way” o autor diz que “(...) a única razão, repousa na necessidade de estimular 

o debate sobre qual o conhecimento mais importante a todos os níveis, desde as 

escolas a nível local às cidades, aos estados às regiões” (APPLE, 2001, p. 27).

Segundo Tomás Tadeu da Silva, portanto, o currículo nessa perspectiva 

crítica, para ser compreendido e até transformado tem que ser questionado 

sobre as conexões de relações de poder que estão subjacentes a sua construção. 

Quais grupos são beneficiados e quais são prejudicados? Que conhecimentos 

foram privilegiados? Ele assim trata das relações sociais de classe, bem como se 

preocupa também com a importância das relações de gênero e raça no processo de 

representação cultural e social desempenhado pelo currículo.

Henry Giroux um teórico crítico também dos Estados Unidos, 

diferentemente de Apple, se concentrou em explorar a cultura popular como ela 

aparece na música, cinema e na televisão, mas no campo do currículo se posicionou 
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contra as teorias empíricas e técnicas, pois ele acreditava que essas perspectivas 

dominantes, principalmente no campo do currículo, desconsideravam o caráter 

histórico, ético e político das ações humanas e sociais ao centrarem-se em critérios 

de eficiência e racionalidade burocrática, o que segundo o autor contribui para 

a desigualdade social e as injustiças sociais, pontos esses discutidos de forma 

enfática pelos teóricos críticos. Giroux afirma em sua obra, “Os professores como 

intelectuais rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem” que:

Eu uso o termo discurso democrático tanto como referencial à análise 
crítica como quanto ideal fundamentado na noção dialética da relação 
escola-sociedade. Como referência à análise crítica, a teoria e prática 
da democracia oferece um modelo para analisar-se como as escolas 
bloqueiam as dimensões ideológicas e materiais da democracia. 
Por exemplo, ela examina as maneiras pelas quais os discursos da 
dominação se manifestam nas formas de conhecimento, organização 
escolar, ideologias dos professores e relação professor-aluno. Além 
disso, inerente ao discurso da democracia está a compreensão de 
que as escolas são locais contraditórios, elas reproduzem a sociedade 
mais ampla enquanto ao mesmo tempo contém espaço para resistir a 
sua lógica de dominação. Enquanto ideal, o discurso da democracia 
sugere algo mais programático e radical. Primeiramente, ele aponta 
o papel que professores e administradores poderiam desempenhar 
como intelectuais transformadores que desenvolvem pedagogias 
contra-hegemônicas que não apenas fortalecem os estudantes ao 
dar-lhes o conhecimento e habilidades sociais necessários para 
poderem funcionar na sociedade mais ampla como agentes críticos, 
mas também educa-nos para a ação transformadora. Isto significa 
educa-los para assumirem riscos, para esforçarem-se pela mudança 
institucional e para lutarem contra a opressão e a favor da democracia 
fora das escolas. (GIROUX, 1997, p.28-9).

Logo, as escolas para Giroux não são meras reprodutoras das normativas 

pedagógicas do sistema e os professores/funcionários são agentes intelectuais e 

transformadores sociais, uma vez que ensinam o conhecimento de forma a tornar 

os alunos sujeitos críticos da realidade social em que estão inseridos, capazes de 

transformá-la.

No Brasil um nome que se destacou nas teorias críticas foi Paulo Freire que 

apesar de não abordar teorias propriamente do currículo, ajudou a pensar sobre 

a questão “do que ensinar?”, principalmente no livro “Pedagogia do Oprimido”. 

Sua preocupação nele é centrada na educação de jovens e adultos residentes em 
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países subordinados. Assim, Paulo freire faz uma crítica a “como é a educação” e 

diz “como ela deveria ser”.

A crítica de Freire ao currículo existente está sintetizada no conceito de 

“educação bancária”. A educação bancária expressa uma visão epistemológica que 

concebe o conhecimento como sendo constituído de informações e de fatos a 

serem simplesmente transferidos do professor para ao aluno. “Nela, o educador 

“enche” os educandos com os conteúdos de sua narração[…] A palavra, nessas 

dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia ter ou se transforma em 

verbosidade alienada e alienante.” (FREIRE, 1998, p. 80).

Freire nos apresenta a partir dessa crítica a perspectiva da educação 

problematizadora, a qual consiste em uma educação em que todos são sujeitos 

envolvidos no ato do conhecimento. A educação, assim, não consiste em mostrar o 

conhecimento de mundo, mas sim em construir dialogicamente, professor e aluno 

um conhecimento de mundo. 

[...] a educação se torna um ato de depositar em que os educandos são 
os depositários e o educador, o depositante. Em lugar de comunicar-
se, o educador faz ‘comunicados’ e depósitos que os educandos, 
meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. 
Eis aí a concepção ‘bancária’ da educação, em que a única margem 
de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, 
guardá-los e arquivá-los. Nesta distorcida visão da educação, não há 
criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe saber na 
invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, 
que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. 
(FREIRE, 1998, p. 81)

Em oposição a Freire, Saviani, com a pedagogia “crítica social dos 

conteúdos” defende a ideia de que a educação tem que estar separada da política, de 

forma a não perder sua especificidade. Para Saviani, a educação tem que transmitir 

os conhecimentos universais, para que as classes subordinadas se apropriem dele. 

Segundo o autor em seu livro, “Escola e democracia: teorias de educação, curvatura 

da vara, onze teses sobre educação e política”, “o dominado não se liberta se ele não 

vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar aquilo que os dominantes 
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dominam é condição de libertação” (SAVIANI, 1999, p.66). 

O autor afirma que esse é um meio de dar poder às classes subordinadas 

para lutarem politicamente, assim, a ligação entre conhecimento e poder para ele 

se limita a isso.

A crítica na Inglaterra era diferente, centrava-se na sociologia e tinha como 

seu principal representante Michel Young, o qual enfatizou a organização do 

currículo, onde a questão para ele era analisar quais os princípios de estratificação 

e de integração que governam o currículo. Como ocorre o privilégio a certas 

disciplinas em detrimento de outras, ou porque em um currículo se separam as 

disciplinas e em outros elas se integram, ou qual é a relação que há entre essas 

seleções e o poder, assim, segundo Young, em seu texto “Para que servem as 

escolas?”: 

o currículo tem que levar em consideração o conhecimento 
local e cotidiano que os alunos trazem para a escola, mas esse 
conhecimento nunca poderá ser uma base para o currículo. A 
estrutura do conhecimento local é planejada para relacionar-
se com o particular e não pode fornecer a base para quaisquer 
princípios generalizáveis. Fornecer acesso a tais princípios é uma 
das principais razões pelas quais todos os países têm escolas. 
(YOUNG, 2007, p. 13).

Essa teoria futuramente tornou-se mais eclética e se misturou com uma 

variedade de outras perspectivas analíticas e teóricas que tratavam das questões de 

gênero, raça, etnia, estudos culturais, pós-modernismo e pós-estruturalismo.

Bernsteim, também sociólogo e teórico da NSE, assim como Young, 

centrou-se na organização do currículo e o categorizou em dois tipos, a saber, 

currículo coleção e currículo integrado. 

No currículo coleção as disciplinas são fortemente separadas, já no currículo 

integrado as distinções entre os campos de conhecimento são menos nítidas, 

menos marcadas e ainda estabeleceu uma classificação para os tipos de currículo, 

em fortemente classificados para os tradicionalmente separados, e fracamente 
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classificados para os que continham as disciplinas mais integradas. 

Um conceito que surgiu a partir das teorias críticas que vale citar brevemente 

aqui é a de currículo oculto, o qual consiste segundo Silva (2010, p. 79) “currículo 

oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem 

fazer parte do currículo oficial, explícito, contribuem, de forma implícita, para as 

aprendizagens sociais relevantes”.

O currículo oculto está estritamente relacionado ao ensino do conformismo, 

da obediência e do individualismo, tão necessários ao bom funcionamento de uma 

sociedade capitalista. Ele é percebido por meio de diversas situações no ambiente 

escolar como na organização das salas, com o ensino do tempo como pontualidade, 

nos rituais, nas regras, nos regulamentos e nas normas. 

“Numa era neoliberal de afirmação explicita da subjetividade e dos valores 

do capitalismo, não existe mais muita coisa oculta no currículo. Com a ascensão 

neoliberal, o currículo tornou-se assumidamente capitalista” (SILVA, 2010, p. 81). 

Assim, com essas críticas centradas nas diferenças de classe, as discussões 

das teorias passam a simultaneamente se ampliar a uma diversidade de temáticas 

sociais até então fora das discussões críticas e inicia-se uma nova perspectiva, a 

saber, a pós-crítica.

De forma a problematizar as teorias até então desenvolvidas no campo do 

currículo, com base no discurso (pós-estrutural e pós-funcional) surgiram as teorias 

pós-críticas, como um contra-argumento às usuais posições. Isso se deu devido ao 

movimento pós-moderno já no fim do século XX e início do XXI, com demandas 

particulares das lutas da diferença, de intensificação das trocas culturais, dos fluxos 

globais e de compreensão do espaço-tempo. Dessa forma, nas teorias pós-críticas as 

discussões giraram em torno das diversidades culturais, as quais são produzidas por 

um poderoso instrumento de homogeneização atrelado as questões de poder.
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Como as discussões, voltaram-se para a diversidade das formas culturais, 

analisou-se também um paradoxo que consistia na convivência dessa diversidade 

com fenômenos igualmente homogeneizadores culturais. Com isso, é necessário 

analisar a conexão entre currículo e o multiculturalismo, que é um fenômeno que 

se originou nos países dominantes do norte, concentrado no discurso de que se 

deve tolerar e respeitar a diferença porque sob a aparente diferença há uma mesma 

humanidade (SILVA, 2010). 

O multiculturalismo é uma estratégia política com o objetivo de manter as 

estratégias hegemônicas principalmente no que toca a cultura apresentada na escola 

como melhor, segundo Foucault (1979, p. 71) existe um sistema de poder que 

barra, proíbe, invalida esse discurso e saber. Poder que não se encontra somente 

nas instâncias superiores da censura, mas que penetra muito profundamente, muito 

sutilmente em toda a trama da sociedade. 

Pensando assim, o multiculturalismo se constituiu em uma estratégia de 

poder para minimizar as tentativas de reivindicação dos movimentos, de modo a 

promover uma suposta educação a favor das diferenças. Na definição de Hall (2003, 

p. 52), o multiculturalismo pode ser visto como “estratégias e políticas adotadas 

para governar ou administrar problemas de diversidade e multiplicidade gerados 

pelas sociedades multiculturais”. 

Como alternativa para isso, a perspectiva pós-crítica defende a ideia, de que: 

a escola tem um papel importante na produção da diferença, sendo necessário 

pensar uma reforma que dê igualdade de oportunidades de êxito aos jovens das 

minorias. Para isso, o currículo precisa incluir a história e as conquistas dessas 

minorias (MACEDO, 2006).

As teorias críticas foram questionadas por abordar demais as questões ligadas 

à classe social e ignorarem o papel do gênero e da raça no processo de produção 

e reprodução da desigualdade. Com isso, os teóricos pós-críticos chegaram à 
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conclusão que as discussões não podiam ficar restritas as análises de desigualdade 

de classes e de poder. Logo, surgiram assim, questionamentos voltados para as 

relações de gênero e para a pedagogia feminista. 

Não basta inquirir como as mulheres podem se fazer representar 
mais plenamente na linguagem política. A crítica feminista também 
deve compreender como a categoria das ‘mulheres’, o sujeito do 
feminismo, é produzida e reprimida pelas mesmas estruturas de 
poder por intermédio das quais se busca a emancipação (BUTLER, 
2003, p. 19). 

As teorias pós-críticas, passaram então, a questionar estereótipos ligados ao 

gênero que disseminavam a relegação das mulheres à certas disciplinas e profissões. 

Começaram a interrogar a posição de poder que os homens exercem na sociedade 

e com relação ao currículo, como este reforça à formação para essa masculinidade 

e como isso reflete nas formas de controle e violência na sociedade.  

Além da preocupação com as questões de gênero, passou-se a se discutir 

as desigualdades educacionais centradas nas relações de raça e etnia. Todas essas 

questões foram voltadas não só a apontar ou somatizá-las, mas de explicar a 

complexidade das inter-relações entre as diferentes dinâmicas de hierarquização 

social e de como elas estão constituídas no campo curricular. A questão gira em 

torno de analisar os fatores que levavam a população pertencente a grupos étnicos 

raciais considerados minoritários ao fracasso escolar.

Iniciou-se a partir disso, as discussões em torno dos conceitos de raça e 

etnia. Assim, a concepção de raça se relaciona com o histórico ligado ao poder 

exercido pelo homem branco europeu sobre os países colonizados. A raça, assim, 

geralmente se refere às características físicas e biológicas como a cor da pele, a cor 

e o aspecto do cabelo e outros. Já a etnia, alude as características culturais, como 

religião, modos de vida, língua e outros. 

Dessa forma, nessa perspectiva identidade e diferença se relacionam, ou 

seja, uma depende da outra. 
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Diferença e identidade só existem numa relação de mútua dependência. 
O que é (a identidade) depende do que não é (a diferença) e vice-
versa. É por isso que a teoria social contemporânea sobre identidade 
cultural e social recusa-se a simplesmente descrever ou simplesmente 
celebrar a diversidade cultural. A diversidade tampouco é um fato ou 
uma coisa. Ela é o resultado de um processo relacional-histórico e 
discursivo – de construção da diferença. (SILVA, 2010, p. 101).

Toda essa discussão acerca da raça e etnia reflete-se nas teorias do currículo, 

as quais passam a levantar questões sobre os textos curriculares. Para eles, a 

representação racial não pode mais aparecer com as marcas da herança colonial, 

que tratam a população colonizada e dominada como exótica ou folclórica. 

A partir da abolição, os sobreviventes da escravidão e seus 
descendentes de ontem e de hoje foram simplesmente submetidos a 
um sistema educacional eurocêntrico, que nada tinha a ver com a sua 
história, sua cultura e visão do mundo. Essa submissão subentende 
uma violência cultural simbólica tão significativa quanto a violência 
física sofrida durante a escravidão. (MUNANGA, 2008/2010, p. 50).

O currículo deveria, dessa forma, discutir o porquê do racismo institucional, 

histórico e discursivo.

Outra perspectiva surgida também nos Estados Unidos foi a teoria queer2, 

a qual estuda a cisão de gays e lésbicas, esse estudo problematiza a identidade 

sexual referenciada como normal, a heterossexualidade, onde se considera a 

homossexualidade como um desvio, uma anormalidade.

Assim, como problematizou a teoria feminista de que a identidade masculina 

e feminina foi socialmente construída, a teoria queer aponta a identidade sexual 

também como uma construção social e cultural. 

[...] a ideia de que o gênero é construído sugere um certo determinismo 
de significados do gênero, inscritos em corpos anatomicamente 
diferenciados, sendo esses corpos compreendidos como recipientes 
passivos de uma lei cultural inexorável. Quando a ‘cultura’ relevante 
que ‘constrói’ o gênero é compreendida nos termos dessa lei ou 
conjunto de leis, tem-se a impressão de que o gênero é tão determinado 

2 Segundo Silva (2010, p. 113): “historicamente o termo queer tem sido utilizado para se referir de forma 
depreciativa, às pessoas homossexuais, sobretudo do sexo masculino. Mas o termo significa também, de forma não 
necessariamente relacionada às suas conotações sexuais, “estranho”, “esquisito”, “incomum”, “fora do normal”, 
“excêntrico”. O movimento homossexual, numa reação, à histórica conotação negativa do termo, recupera-o, então, 
como uma forma positiva de autoidentificação”. 
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e tão fixo quanto na formulação de que a biologia é o destino. Nesse 
caso, não a biologia, mas a cultura se torna o destino. (BUTLER, 
2003, p.26).

A partir dessas concepções, no campo da educação, questiona-se a ausência 

das discussões sobre sexualidade no currículo, pois este quando aborda a sexualidade 

é apenas à título de informação sexual ou relacionada a reprodução. Com isso, a 

pedagogia queer pretende ir além da abordagem voltada apenas para o estímulo de 

atitudes de respeito e tolerância à identidade homossexual: “os estudos queer atacam 

uma repronarratividade e uma reproideologia, bases de uma heteronormatividade 

homofóbica, ao naturalizar a associação entre heterossexualidade e reprodução” 

(LOPES, 2002, p. 24).

Dessa forma, as teorias pós-críticas ampliam ainda mais o leque de 

possibilidades de rupturas dos discursos institucionalizados baseados em padrões 

socialmente construídos como normativos concebidos por uma estrutura que 

busca a homogeneização dos corpos.

As teorias pós-críticas nos trouxeram perspectivas e movimentos em muitas 

áreas, a exemplo disso foi o pós-modernismo, que assinala o fim das teorias críticas, 

um fluxo intelectual que vem refutar o sujeito moderno com um conjunto de 

concepções diversas. Iniciou-se no século XIX com uma forte crítica aos cânones 

do classicismo na literatura e nas artes. Já na esfera social, política e filosófica o 

pós-modernismo nega e contesta os princípios e pressupostos das visões sociais e 

políticas oriundas do iluminismo (SILVA, 2010).

Tais pensamentos e questionamentos revolucionaram também as teorias do 

currículo, uma vez que segundo os teóricos pós-modernos a educação moderna, 

baseia-se em transmitir o conhecimento científico e em moldar o ser humano em 

racional e autônomo: 

Nesse contexto, parece haver uma incompatibilidade entre o currículo 
existente e o pós-modernismo. O currículo existente é a própria 
encarnação das características modernas. Ele é linear, sequencial, 
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estático. Sua epistemologia é realista e objetivista. Ele é disciplinar 
e segmentado. O currículo existente está baseado numa separação 
rígida entre “alta” cultura e “baixa” cultura, entre conhecimento 
científico e conhecimento cotidiano. Ele segue fielmente o script das 
grandes narrativas das ciências, do trabalho capitalista e do estado-
nação. (SILVA, 2010, p. 115).

Para a crítica pós-modernista tais noções levaram a sociedade a um modelo 

totalitário, burocraticamente organizado que geraram sistemas cruéis de opressão 

e exploração. Dentre as variadas perspectivas pós-críticas, destacou-se também 

a denominada pós-estruturalista, que apesar de ter surgido nos Estados Unidos, 

possui autores franceses com significativas contribuições.

Apesar do pós-modernismo e do pós-estruturalismo possuírem elementos 

em comum, como a crítica ao sujeito concentrado e autônomo do modernismo, 

são perspectivas que se diferem por estudarem campos epistemológicos diferentes.

Dessa forma, o pós-estruturalismo trata do mesmo campo do 

estruturalismo, ou seja, a linguagem como um sistema de significação. No entanto, 

no pós-estruturalismo, o significado não é mais central, ele se transforma em fluidez, 

indeterminação e incerteza.

Outra diferença está na concepção do sujeito. Para o estruturalismo, na visão 

de Althusser, este é um produto da ideologia que pode se transformar se superar a 

estrutura capitalista, já para o pós-estruturalismo, tomando como base Foucault, o 

sujeito só existe como resultado de um processo de produção cultural e social. 

A contribuição fundamental de Foucault pode ser sintetizada, talvez, 
na transformação que ele efetuou na noção de poder. Em oposição 
ao marxismo, extremamente influente na época em que ele estava 
escrevendo, Foucault concebe o poder não como algo que se possui, 
nem como algo fixo, nem tampouco como partindo de um centro, 
mas como uma relação, como móvel e fluído, como capilar e estando 
em toda parte. Ainda em oposição ao marxismo, para Foucault, o 
saber não é o outro do poder, não é externo ao poder. Em vez disso, 
poder e saber são mutuamente dependentes. Não existe saber que 
não seja a expressão de uma vontade de poder. Ao mesmo tempo, 
não existe poder que não se utilize do saber, sobretudo de um saber 
que se expressa como conhecimento das populações e dos indivíduos 
submetidos ao poder. (SILVA, 2010, p. 120).
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Logo, para Foucault, os dispositivos, ou seja, os aparatos e discursos 

institucionais, é que constroem os sujeitos como são. Dessa forma, o louco, o 

prisioneiro, o homossexual não são constituídos de um estado prévio, original, eles 

são resultados de um processo que os produzem, por meio do poder dos sistemas 

que uniformizam, subdividem e hierarquizam.

Quando pensamos em currículo e pós-estruturalismo, não encontramos uma 

teoria, uma vez que essa perspectiva era contra qualquer tipo de sistematização. No 

entanto, há algumas ideias pós-estruturalistas em algumas perspectivas do currículo 

atuais:

Inspirada em Derrida, por exemplo, uma perspectiva pós-
estruturalista sobre currículo questionaria os “significados 
transcendentais”, ligados à religião, à pátria, à política, à ciência, que 
povoam o currículo. Uma perspectiva pós-estruturalista buscaria 
perguntar: onde, quando, por quem foram eles inventados? Ainda 
segundo Derrida, uma perspectiva pós-estruturalista tentaria 
desconstruir os inúmeros binarismos de que é feito o conhecimento 
que constitui o currículo: masculino/feminino; heterossexual/ 
homossexual; branco/negro; científico/não científico. (SILVA, 2010, 
p. 124).

Além disso, uma perspectiva pós-estruturalista do currículo questionaria 

também a concepção de sujeito presente no currículo, que é autônomo, racional, 

centrado e unitário. Nessa perspectiva, sempre se investiga, se preocupa não só 

com a verdade, mas com o processo pelo qual “algo é considerado verdadeiro”.

Na teoria pós-colonialista – que também faz parte da perspectiva pós-

crítica – pretende-se analisar as relações de poder estabelecidas entre as nações, no 

que toca a herança econômica, política e cultural da conquista colonial europeia. 

As relações coloniais de poder no sentido dessa teoria vão além da discussão da 

ocupação territorial direta, pois perpassa também pela exploração econômica e no 

imperialismo cultural. 

Destacou-se nas análises literárias, pois nas obras escritas pelo ponto de 

vista dominante se constituíam em um artefato que construía um projeto de 
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submissão dos povos colonizados. Ao contrário disso, as obras escritas por autores 

da população colonizada eram vistas como símbolo de resistência. Nesse sentido, 

a perspectiva pós-colonialista nos traz um importante questionamento no campo 

curricular quanto a centralização no cânon Ocidental das grandes obras literária e 

artísticas.

A teoria pós-colonial, juntamente com o feminismo e as teorizações 
críticas baseadas em outros movimentos sociais, como o movimento 
negro, reivindica a inclusão das formas culturais que refletem a 
experiência de grupos cujas identidades culturais e sociais são 
marginalizadas pela identidade europeia dominante. (SILVA, 2010, 
p. 126).

Nesse contexto, destacaram-se autores como Frantz Fanon, Aimé Césaire 

e Albert Memmi que discorreram sobre a libertação colonial. Há ainda, Homi 

Bhabha e Paulo Freire, com destaque para Edward Said, o qual marca os estudos 

pós-colonialistas mais contemporâneos. 

Vale destacar nessa perspectiva a importância dada a ela ao conceito de 

representação, vejamos este excerto:

[...] a análise pós-colonial adota uma concepção materialista de 
representação, na qual se focaliza o discurso, a linguagem, o 
significante, e não a imagem mental, a ideia, o significado. A 
representação é aquilo que se expressa num texto literário, numa 
pintura, numa fotografia, num filme, numa peça publicitária. A teoria 
pós-colonial considera a representação como um processo central na 
formação e produção da identidade cultural e social. (SILVA, 2010, 
p. 127).

Há nessa representação uma forte relação de saber e poder, a partir da 

qual não se limitava apenas a conhecer o colonizado e de produzir conhecimento 

sobre o mesmo, eles eram subjugados a introjetar uma nova cultura, a dominante 

do colonizador e a submergir a sua. Boaventura de Souza Santos (2004) em seu 

livro “Do pós-moderno ao pós-colonial e para além de um de outro”, afirma que 

entende por pós-colonialismo:

um conjunto de correntes teóricas e analíticas, com forte implantação 
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nos estudos culturais, mas hoje presentes em todas as ciências 
sociais, que têm em comum a primazia teórica e política às relações 
desiguais entre o Norte e o Sul na explicação ou na compreensão 
do mundo contemporâneo. Tais relações foram constituídas 
historicamente pelo colonialismo e o fim do colonialismo enquanto 
relação política não acarretou o fim do colonialismo enquanto relação 
social, enquanto mentalidade e forma de sociabilidade autoritária 
e discriminatória. Para esta corrente, é problemático saber até que 
ponto vivemos em sociedades pós-coloniais. Por outro lado, o caráter 
constitutivo do colonialismo na modernidade ocidental faz com 
que ele seja importante para compreender não só as sociedades que 
foram vítimas do colonialismo, mas também as próprias sociedades 
ocidentais, sobretudo os padrões de discriminação social que nelas 
vigoram. A perspectiva pós-colonial parte da ideia de que, a partir 
das margens ou das periferias, as estruturas de poder e de saber são 
mais visíveis. (SANTOS, 2004, p.8-9).

Os estudos pós-coloniais na educação parte da perspectiva crítica que 

questiona o saber colonizado, discute, com isso, princípios que nos levam a pensar 

uma nova política social. Os pontos chaves desses princípios são a revisão das 

narrativas históricas coloniais, ou seja, as difusões das ideias sobre o colonialismo, 

principalmente o português; a crítica ao eurocentrismo e a emergência de outras 

narrativas que contam a história dos povos subalternizados ou do terceiro mundo.

A partir disso, iniciam-se diversos questionamentos no que toca o campo 

do currículo:

Em que medida o currículo contemporâneo, apesar de todas 
as suas transformações e metamorfoses, é ainda moldado pela 
herança epistemológica colonial? Em que medida as definições de 
nacionalidade e “raça”, forjadas no contexto da conquista e expansão 
colonial, continuam predominantes nos mecanismos de formação 
da identidade cultural e da subjetividade embutidos no currículo 
oficial? De que forma as narrativas que constituem o núcleo do 
currículo contemporâneo continuam celebrando a soberania do 
sujeito imperial europeu? Como, nessas narrativas, são construídas 
concepções sobre “raça”, gênero e sexualidade que se combinam 
para marginalizar identidades que não se conformam às definições 
da identidade considerada normal? (SILVA, 2010, p. 129).

Com isso, numa perspectiva pós-colonial seria necessário pensar nas 

práticas curriculares em que só se contempla o índio, a mulher e o negro nas datas 

comemorativas, que é tida a partir da concepção superficial multiculturalista.

Surge então, os estudos culturais iniciados na Inglaterra, o qual questiona a 
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compreensão da cultura dominante na literatura britânica e o privilégio de acesso 

apenas para um grupo de pessoas, o que a tornava restrita. Com o passar dos 

anos e principalmente após a concepção de cultura desenvolvida por Raymond 

Williams, onde a cultura deveria ser considerada de forma geral, ou seja, tanto as 

obras acatadas como grandes, quanto as advindas de grupos sociais subalternizados 

deveriam ser valorizadas. Seria então o reconhecimento da cultura popular.

O que os une é uma abordagem que insiste em afirmar que 
através da análise da cultura de uma sociedade – as formas 
textuais e as práticas documentadas de uma cultura – é possível 
reconstituir o comportamento padronizado e as constelações de 
ideias compartilhadas pelos homens e mulheres que produzem e 
consomem os textos e as práticas culturais daquela sociedade. É uma 
perspectiva que enfatiza a “atividade humana”, a produção ativa da 
cultura, ao invés de seu consumo passivo. (STOREY, 1997, p. 46).

Nessa perspectiva também é considerada o processo de imposição e 

naturalização do padrão que, nesse caso, seria a cultura dominante como a de 

prestígio, pensando-se nesse processo com conexão entre culturas, significação, 

identidade e poder. A cultura, dessa forma, também é tida como um resultado de 

um processo de construção social.

No que toca o currículo, esse estudo o considera como um campo cultural 

de disputa:

em primeiro lugar, os Estudos Culturais permitem-nos conceber 
o currículo como um campo de luta em torno da significação e 
da identidade. A partir dos Estudos Culturais, podemos ver o 
conhecimento e o currículo como campos sujeitos à disputa e à 
interpretação, nos quais os diferentes grupos tentam estabelecer sua 
hegemonia. Nessa perspectiva, o currículo é um artefato cultural 
em pelo menos dois sentidos: 1) a “instituição” do currículo é uma 
invenção social como qualquer outra; 2) o “conteúdo” do currículo 
é uma construção social. Como toda construção social, o currículo 
não pode ser compreendido sem uma análise das relações de poder 
que fizeram e fazem com que tenhamos essa definição determinada 
de currículo e não outra, que fizeram e fazem com que o currículo 
inclua um tipo determinado de conhecimento e não outro. (SILVA, 
2010, p. 135).

Nesse sentido, no currículo inspirado nos estudos culturais não se separaria 

os conhecimentos considerados tradicionalmente escolares dos conhecimentos 
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oriundos das pessoas no cotidiano e da cultura de massa.

Dessa forma, quando se discute currículo é necessário pensar em espaços 

híbridos, pensar identidade de intersecção, o que corta o currículo nacional, é o 

comum, pois o mesmo não contempla o diferente, não negocia os espaços das 

diferenças. 

[...] um currículo, para lidar com a diferença, precisa ser pensado 
como espaço-tempo de negociação cultural. Com esse argumento 
pretendo também recuperar o potencial político da guinada do 
campo rumo aos estudos sobre cultura, não na perspectiva da teoria 
crítica e política do currículo, mas entendendo que é preciso pensar 
numa nova forma de agência. Uma agência que nos assume como 
produtores culturais [...]. (MACEDO, 2006, p. 64)

Com isso, conhecemos de forma breve os percursos teóricos da história 

curricular com seus principais pensadores, uma análise importante quando 

decidimos pensar um currículo e em estratégias, para, na prática, reinterpretar, 

reinventar os currículos nacionais e apropriar-se da conduta do que será ensinado 

na sala de aula.

Políticas Curriculares

A preocupação com o currículo tem sido citada em vários documentos 

legais, que vêm apontando a necessidade da construção de uma proposta que 

direcione o ensino. Exemplo disso pode ser extraído de um rápido mapeamento 

nas constituições brasileiras, como na Constituição de 1824, onde havia o foco na 

educação gratuita e o ensino das letras, artes e ciência, apenas. O governo brasileiro, 

mesmo após a independência de Portugal, não demonstrou uma preocupação 

em construir um sistema educacional próprio, apenas sucumbiu a influência do 

governo europeu em construir uma constituição.

Na Carta Magna de 1937 houve o acréscimo da disciplina de educação física, 
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ensino cívico e trabalhos manuais. Em 1946 permaneceu a definição das artes, 

ciência e o ensino, acrescendo-se o amparo à cultura na educação. Só na Constituição 

de 1988 que o campo da educação foi priorizado, ganhando complementos mais 

significativos, inclusive apontando a necessidade de conteúdos mínimos para o 

ensino fundamental:

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 
fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e 
respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. [...]

§2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua 
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a 
utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem. (BRASIL, 1988).

Na constituição de 1988 já há a necessidade de elaborar um documento que 

contenha os conteúdos mínimos de um currículo básico, pela primeira vez também 

percebemos uma preocupação com respeito aos valores culturais e artísticos, além 

da garantia, por parte das comunidades indígenas, da utilização de suas línguas 

maternas e processos próprios de aprendizagem. Logo, percebemos a abordagem 

da  necessidade  da  construção  de  um currículo,  bem  como  do  olhar as  

diferenças3, em específico a étnico-racial ainda que não seja de forma adequada. 

Vale salientar que tais transformações não surgiram a partir da boa vontade 

governamental, foi por meio de pressões e movimentos em prol de uma maior 

atenção às questões educacionais como o manifesto dos pioneiros inspirado no 

movimento da Escola Nova. Esse manifesto pretendia implementar um caráter 

social à educação, com a ideia de que era dever do Estado garantir o ensino para 

todos. 

Ainda que com propostas democráticas, o país estava imerso em uma onda 

3 O conceito aqui é baseado na ideia de Silva (2010, p. 97), “a mesma linha de raciocínio, também a 
diferença é concebida como uma entidade independente. Apenas, neste caso, em oposição à identidade, 
a diferença é aquilo que o outro é: ‘ela é italiana’, ‘ela é branca’, ‘ela é homossexual’, ‘ela é velha’, ‘ela é 
mulher’. Da mesma forma que a identidade, a diferença é, nesta perspectiva, concebida como autorefe-
renciada, como algo que remete a si própria. A diferença, tal como a identidade, simplesmente existe.” 
Para Silva tanto a identidade quanto a diferença são produzidas e a diferença é como um ato ou processo 
de diferenciação.
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mercadológica o que levava a crer que a educação deveria atender a interesses 

econômicos vigentes. Devido a isso e com o fim do período da ditadura militar4, 

iniciou-se um enorme processo de privatização do ensino, a partir dos moldes 

empresariais, no qual a eficiência e a produtividade se sobrepuseram aos valores 

pedagógicos. 

Dessa forma, segundo Melo (2004), a partir dos anos 80 e influenciada 

por outros países, as propostas educacionais no Brasil assumiram uma conotação 

neoliberal5. Houve para balizar isso, a Conferência Mundial de Educação para 

Todos (1990), realizada na Tailândia e financiada pela Organização das Nações 

Unidas para Educação, Ciências e Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas 

para a infância (UNICEF), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e Banco Mundial (BM); nela representantes de diversos governos e de 

entidades não-governamentais assumiram garantir uma educação de qualidade 

para todas as crianças, jovens e adultos do seu país. 

A partir disso, foi sugerido aos países para investirem em reformas 

educacionais de modo a adequá-las a oferta dos conhecimentos e habilidades 

específicas exigidas pelo sistema produtivo. Outros encontros como esse 

aconteceram, com o mesmo objetivo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), 

BM e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), a 

exemplo, o Consenso de Washington6 (1989). 

No caso do Brasil essas mudanças baseadas em acordos internacionais 

foram iniciadas a partir da década de 90 com o Plano Decenal de Educação para 

4 A ditadura inculcou uma educação para formação do capital humano, que estabelecia um vínculo entre 
a educação e o mercado mercadológico, bem como com modernização de hábitos de consumo, integra-
ção da política educacional aos planos gerais de desenvolvimento e segurança nacional, defesa do Estado, 
repressão e controle político-ideológico da vida intelectual e artística do país.
5 Com base em Gentili (1995) pela lógica neoliberal (onde as práticas sociais estão alicerçadas numa 
articulação econômica), a concepção de sociedade é baseada em ideais utilitaristas, individualista, pela 
exclusão e competitividade. 
6 Segundo Melo (2004), também conhecido como Consenso Neoliberal, se configurou na elaboração de 
um documento que traça metas com definições para o futuro da economia mundial, as políticas sociais e 
de desenvolvimento e o papel do Estado na economia. 
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Todos7 e a nova Lei de Diretrizes e Base (BRASIL/LDBEN, Lei nº 9.934/96).

Segundo Ball (2012, p. 108), “estamos abrindo mão do caráter público das 

políticas educacionais, não apenas pela parceria com as instituições privadas, mas 

pela assimilação com seus modos de gestão”. Com isso, estamos desconsiderando 

as experiências dos professores, sua voz, vivências, pesquisas das universidades 

brasileiras, para comprar ideias de instituições internacionais que falham em seus 

cenários ou possuem uma realidade totalmente diferente da nossa e que quase nada 

conhecem das nossas tradições. 

A LDB, Lei nº 9.394/96, é o resultado de um longo embate, que perdurou 

por 06 anos entre duas propostas distintas; a primeira conhecida como Projeto Jorge 

Hage, foi o resultado de inúmeros debates abertos com a sociedade, organizados 

pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, sendo apresentado na Câmara 

dos Deputados; a segunda proposta foi elaborada pelos senadores Darcy Ribeiro, 

Marco Maciel e Maurício Correa em articulação com o poder executivo através do 

MEC. 

A principal divergência entre as propostas era em relação ao papel do 

Estado na educação. Enquanto a proposta dos setores organizados da sociedade 

civil apresentava uma grande preocupação com mecanismos de controle social do 

sistema de ensino, a proposta dos senadores previa uma estrutura de poder mais 

centrada nas mãos do governo. Apesar de conter alguns elementos levantados pelo 

primeiro grupo, o texto final da LDB se aproxima mais das ideias apoiadas pelo 

segundo grupo, que contou com forte apoio do governo de Fernando Henrique 

Cardoso nos últimos anos da tramitação. 

Com isso, na versão aprovada, se falava na necessidade da elaboração de 

competências e diretrizes da educação infantil ao ensino médio, que norteariam 

7 Com esse plano o Brasil traçou as metas locais confirmando assim, com os organismos internacionais 
que o projeto educacional por eles prescrito seria implementado aqui.
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os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica 

comum. Essa, segundo o documento deveria servir “de base nacional comum a ser 

complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por 

uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 

da cultura, da economia e dos educandos” (BRASIL, 1996).

Além da definição de um currículo para servir como base, em 2003, a LDB 

foi alterada e incluiu-se o disposto na Lei nº 11.645/2008 sobre as relações étnico-

raciais no currículo, a saber: “do ensino da História do Brasil deverá abordar as 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente nas 

matrizes indígena, africana e europeia, tornou-se obrigatório o estudo da história 

e cultura afro-brasileira e indígena”, estabelecendo os aspectos a serem abordados 

no conteúdo programático, como diz o artigo 26, I:

[...] a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos 
étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, 
a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra 
e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade 
nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica 
e política, pertinentes à história do Brasil. (BRASIL, 2008).

Essa mudança na LDB não ocorreu da noite para o dia, foi a partir do 

protagonismo dos movimentos dos negros e índios, no final da década de 90 e 

início de 2000, que as políticas desses movimentos se atrelaram e estabeleceram 

parcerias, fortalecendo-se e conquistando mudanças no cenário da política pública 

brasileira8. 

Assim, foi em meio a esse protagonismo de luta e pressão que ficou definido 

que os conhecimentos referentes à história e cultura afro-brasileira e depois dos 

povos indígenas brasileiros – também a partir das reivindicações dos indígenas – 

seriam abordados em todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação 

8 Segundo Scherer-Warren, (2008, p. 75), “no cenário brasileiro do novo milênio, há a emergência de um 
movimento cidadão crítico, que não atua de forma isolada, mas em redes nacionais e globalizadas e que 
se caracteriza por estar desenvolvendo um ideário político que visa a transposição de várias fronteiras 
restritivas dos movimentos sociais mais tradicionais de nossa história”.
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artística e de literatura e história brasileira. 

Com a elaboração das leis supracitadas, foram construídas em nível nacional, 

diretrizes educacionais que iriam conduzir o ensino brasileiro, dentre elas os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN’s).

Dos PCN’s as DCN’s para Educação Básica: 

Conceitos e Estratégias

No ano seguinte a promulgação da LDB, ou seja, em 1997, e, nesse mesmo 

contexto histórico, político e social, foram lançados também os PCN’s, que se 

constitui em uma coleção de livros que abordam todas as áreas de ensino em forma 

de referencial com princípios e objetivo a serem ensinados:

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial 
de qualidade para a educação no Ensino Fundamental em todo o 
País. Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos 
no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e 
recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores 
brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, 
com menor contato com a produção pedagógica atual. (BRASIL, 
1997).

Assim sendo, os PNC’s são diretrizes elaboradas para orientar os educadores 

por meio de sugestões de alguns aspectos fundamentais concernentes a cada 

disciplina, para guiar os professores, coordenadores e diretores por meio de 

referências para a transformação de objetivos, conteúdos e didática do ensino. 

Elaborado na década de 90, segundo o governo, foi o primeiro documento 

escrito de forma democrática9, embasam-se nessa afirmação devido ao fato dele ter 

9 O processo de elaboração desse documento foi rápido e os relatórios advindos das consultorias a pro-
fessores não foram considerados e estes não se sentiram contemplados, principalmente no que toca a 
questão de escolha dos temas transversais.
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sido escrito após vinte anos de Ditadura Militar10.

Logo, os PCN’s foram construídos com o propósito de transformar a 

pedagogia tradicional centrada no professor em uma educação construtivista, com 

ênfase na construção de conhecimento pelo aluno, intenção esta que é apresentada 

de forma escamoteada, utilizando-se de argumentos que defendem uma escola 

autônoma, um ensino para o futuro; porém com a intenção de formar um sujeito 

empreendedor, criativo, competitivo, apto para as mudanças constantes. 

Esse documento se apresentou como um referencial, na posição de 

norteador para o fomento de outras políticas, como: livro didático, formação inicial 

e continuada de profissionais do setor educacional, Sistema Nacional de Avaliação 

(SAEB) e outros.

Desde a construção dos primeiros computadores, na metade deste 
século, novas relações entre conhecimento e trabalho começaram a ser 
delineadas. Um de seus efeitos é a exigência de um reequacionamento 
do papel da educação no mundo contemporâneo, que coloca para a 
escola um horizonte mais amplo e diversificado do que aquele que, 
até poucas décadas atrás, orientava a concepção e construção dos 
projetos educacionais. Não basta visar à capacitação dos estudantes 
para futuras habilitações em termos das especializações tradicionais, 
mas antes trata-se de ter em vista a formação dos estudantes em 
termos de sua capacitação para a aquisição e o desenvolvimento de 
novas competências, em função de novos saberes que se produzem 
e demandam um novo tipo de profissional, preparado para poder 
lidar com novas tecnologias e linguagens, capaz de responder a 
novos ritmos e processos. Essas novas relações entre conhecimento 
e trabalho exigem capacidade de iniciativa e inovação e, mais do que 
nunca, “aprender a aprender”. Isso coloca novas demandas para a 
escola. (BRASIL, 1997).

Pensando nisso, há de se preocupar com as normativas desse documento, 

uma vez que foi influenciador das políticas públicas nacionais, estaduais e municipais 

na época. 

10 Depois de todas as restrições impostas ainda na década de 60, os presidentes militares (Castello 
Branco e, Costa e Silva), juntamente com os americanos, concretizaram acordos através da parceria entre 
MEC e United States International for Development (USAID), realizando doze acordos responsáveis por reformas de 
leis no sistema educacional. Então, por meio desses convênios MEC/USAID estabelecidos no território nacional, a educa-
ção tomou novos rumos, marcados por características autoritárias e domesticadoras. Instalada a educação tecnicista, esta teve 
por objetivo a neutralidade científica, inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade. O sistema de ges-
tão no Brasil estava em adaptação do ensino, agora, voltado a uma mentalidade empresarial tecnocrata (PILETTI, 1990).
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Dentre as inúmeras críticas que foram feitas sobre os PCN’s, as principais 

são a de que ganham pouca notoriedade no documento a inclusão de temas 

referentes à cultura africana, afro-brasileira e indígena e relações étnico-raciais, que 

ficaram restritas apenas a disciplinas em que há obrigatoriedade em abordar tais 

questões, mas em forma de conteúdo apenas; não se fala de forma significativa ao 

atendimento de crianças especiais; há uma intencionalidade focada em trabalhar 

com discursos envolto em meta, habilidade, competência, avaliação a fim de 

cumprir os objetivos de mercado, de eficienticismo e controle da qualidade. 

Todos os documentos aqui apresentados configuram uma 
referência nacional em que são apontados conteúdos e objetivos 
articulados, critérios de eleição dos primeiros, questões de ensino e 
aprendizagem das áreas, que permeiam a prática educativa de forma 
explícita ou implícita, propostas sobre a avaliação em cada momento 
da escolaridade e em cada área, envolvendo questões relativas a o 
que e como avaliar. Assim, além de conter uma exposição sobre 
seus fundamentos, contém os diferentes elementos curriculares 
— tais como Caracterização das Áreas, Objetivos, Organização 
dos Conteúdos, Critérios de Avaliação e Orientações Didáticas —, 
efetivando uma proposta articuladora dos propósitos mais gerais de 
formação de cidadania, com sua operacionalização no processo de 
aprendizagem. (BRASIL, 1997).

Percebemos um entrelaçar de termos formando um emaranhado semântico 

de controle e vigília sob o trabalho docente, o documento explicita que não 

pretende impor a aplicabilidade das diretrizes nele contida, no entanto, utiliza-se 

de dispositivos como traçar metas, orientações sobre avaliação, define conteúdos 

e objetivos a fim de garantir equidade de conhecimento para todos os estudantes 

brasileiros. Segundo Ball (2004, p. 32) “a educação está cada vez mais sujeita a 

pressupostos e prescrições normativos do economicismo, e o tipo de cultura que 

a escola é e pode ser”.

A performatividade11 exerce um papel crucial nessas conjecturas políticas, 

com ela o Estado, mesmo a distância, monitora o processo e modifica a cultura, 

as práticas e as subjetividades das instituições públicas e de seus professores sem 

11 Segundo BALL (2004), é uma tecnologia, uma cultura e um modo de regulação, de terror, sistema que 
implica em julgamento, comparação e exposição. Tomados respectivamente como forma de controle, de 
atrito de mudança.
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que percebam, com isso as especificidades das relações humanas envolvidas no 

ensino aprendizado são diluídas, há uma reelaboração que se restringe a seguir 

regras produzidas externamente ao contexto escolar que se reduz a cumprir metas, 

melhorar o desempenho técnico e maximizar o lucro.

No volume denominado “Pluralidade Cultural” é discutido sobre diversidade 

étnica e cultural, como o assunto é trabalhado na atualidade e como deverá ser 

desenvolvido. 

Considerar a diversidade não significa negar a existência de 
características comuns, nem a possibilidade de constituirmos uma 
nação, ou mesmo a existência de uma dimensão universal do ser 
humano. Pluralidade Cultural quer dizer a afirmação da diversidade 
como traço fundamental na construção de uma identidade nacional 
que se põe e repõe permanentemente, e o fato de que a humanidade 
de todos se manifesta em formas concretas e diversas de ser humano. 
(BRASIL,1997).

Percebemos então uma concepção humanizada de tratar a questão étnico-

racial que se baseia na afirmativa de que não se pode discriminar o negro, por 

exemplo, porque ele é humano. As descobertas do século XV colocam em dúvida 

o conceito de humanidade até então conhecida nos limites da civilização ocidental. 

“Que são esses recém descobertos (ameríndios, negros, melanésios, etc.)? São 

bestas ou são seres humanos como “nós”?” (MUNANGA, 1990, p. 67).

A necessidade de abordar essas etnias relacionando a condição humana se 

origina a partir dessa  visão já há muito superada, mas que  constatamos  ainda presente 

nesse documento.

Tratar da diversidade cultural, reconhecendo-a e valorizando-a, e da 
superação das discriminações é atuar sobre um dos mecanismos de 
exclusão — tarefa necessária, ainda que insuficiente, para caminhar 
na direção de uma sociedade mais plenamente democrática. 
(BRASIL, 1997).

Dessa forma, a perspectiva étnico-racial e cultural presente no documento se 

resume na sua identificação e celebração, tratando-se, assim, em uma solução simplista, 

frente aos inúmeros preconceitos vivenciados cotidianamente nos espaços escolares. 
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A questão é tratada de forma superficial, dando diretrizes apenas para 

superação do racismo por meio da valorização cultural, o negro e o índio aparecem, 

desse modo, como os estranhos, os exóticos que precisam ser tolerados, pois são 

humanos como todos. O documento reconhece os conflitos raciais nos espaços 

escolares e que eles levam a exposição desses indivíduos vítimas de preconceito, 

mas, apresenta apenas como solução para tais atitudes a celebração da diversidade. 

Sobre isso, Macedo (2006, p. 131) coloca que “as propostas conservadoras 

produzem uma ideologia da assimilação, pela qual pretendem que jovens de culturas 

minoritárias passem a participar da cultura iluminista como se fosse sua”. 

O texto, assim como reconhece os conflitos raciais, também discorre sobre 

a tentativa de homogeneização das raças brasileiras por meio do mito das três raças, 

presentes inclusive nos livros didáticos, mas não aborda a importância histórica de 

lutas e reinvindicações para a superação desse eurocentrismo ainda arraigado nas 

nossas escolas. 

Assim, os PCN’s são volumes que fazem parte de um projeto que diz ser 

contra hegemônico e emancipatório, mas que na verdade são utilizados para fazer 

referência a formas de regular e controlar a diferença, possuem discursos com 

estratégias assistenciais e/ou compensatórios que visam domesticar a diferença. 

Se o professor se cala, ou trata do ocorrido de maneira ambígua, 
estará reforçando o problema social; se acusa, pode criar sofrimento, 
rancor e ressentimento. Assim, discernir o ocorrido, no convívio, é 
tratar com firmeza a ação discriminatória, esclarecendo o que é o 
respeito mútuo, como se pratica a solidariedade, buscando alguma 
atividade que possa exemplificar o que diz, com algo que faça, junto 
com seus alunos. (BRASIL, 1997).

A solução é dada por meio de uma  atitude firme por parte do professor  

frente ao preconceito quando, e apenas quando, é pelo próprio percebido. Dessa 

maneira, portanto, o tema é tratado de forma pouco sólida, apenas na perspectiva 

da humanização dos corpos, pautada somente no âmbito do respeito mútuo e da 

tolerância ao diferente. 
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Há nesse discurso a tentativa de naturalizar o diferente, de resolver os 

conflitos raciais sem discutir os processos que levam as atitudes de inferiorização 

por parte de brancos diante dos não brancos. Segundo Macedo:

classicamente, os projetos educacionais conservadores alicerçaram-
se na naturalização da diferença, especialmente tendo em conta 
distinções biológicas entre os grupos. No que diz respeito à raça, 
por exemplo, muitos foram os estudos que buscaram mostrar a 
inferioridade de sujeitos não brancos e construíram suas propostas 
educativas baseadas nessa inferioridade. (MACEDO, 2006, p. 133).

Com relação à questão de gênero, inclusão de alunos especiais e ensino 

do campo, pouco ou nada se tratou nesse documento. Há uma carência visível 

com esses âmbitos confirmando assim o foco no ensino tecnicista e de preparação 

para o mundo do trabalho, que configura o viés mercadológico com influências 

de iniciativas privadas de organizações nacionais e internacionais econômicas, 

sobrepondo às consultas aos profissionais de educação; como por exemplo, a 

escolha de temas transversais que tratam da orientação sexual, mas não contemplam 

debates e discussões acerca do gênero sexual, ou quando se discorre sobre a 

pluralidade cultural sob a perspectiva do multiculturalismo, o qual se constitui em 

uma concepção de que todos somos iguais e que por isso temos que ter tratamentos 

iguais, dissimulando com isso o trabalho efetivo com as diferenças.

O conjunto de documentos dos Temas Transversais comporta uma 
primeira parte em que se discute a sua necessidade para que a escola 
possa cumprir sua função social, os valores mais gerais e unificadores 
que definem todo o posicionamento relativo às questões que são 
tratadas nos temas, a justificativa e a conceitualização do tratamento 
transversal para os temas sociais e um documento específico para 
cada tema: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e 
Orientação Sexual, eleitos por envolverem problemáticas sociais 
atuais e urgentes, consideradas de abrangência nacional e até mesmo 
de caráter universal. (BRASIL, 1997).

Há no documento uma insuficiência com o tratamento e a promoção 

da crítica para o debate em torno da pluralidade cultural e diferença presentes 

nessa concepção de educação globalizada e econômica, tais discussões se tornam 

superficiais e perpassam somente pelo caráter humanizado e de tolerância sem a 

mínima intenção de se efetivar em práticas de transformações em uma perspectiva 
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Excerto da música Marginália 2, Gilberto Gil e Torquato Neto

social. Silva (2010, p. 128) afirma sobre isso que:

não se trata simplesmente de celebrar a diferença e a diversidade, 
mas questioná-las. Quais são os mecanismos de construção das 
identidades nacionais, raciais, étnicas? Como a construção da 
identidade e da diferença está vinculada a relações de poder? Como 
a identidade dominante se tornou referência invisível através da 
qual se constroem as outras identidades subordinadas. Quais são os 
mecanismos institucionais responsáveis pela manutenção da posição 
subordinada de certos grupos étnicos e raciais?

Como vimos na seção sobre as teorias do currículo, essa foi a abertura 

de pensamento que foi construída com o passar do tempo acerca do currículo e 

as diferenças, baseada em questionamentos em torno de como foram edificadas 

socialmente as concepções em torno de raça, etnia, sexualidade e de como foram 

os processos de escolha e padronização curricular. 

Além dos PCN’s outro texto que foi elaborado no Brasil, que cabe aqui uma 

discussão, pois teve repercussão em toda a política nacional referente a educação, 

foi o documento denominado Diretrizes Nacionais Curriculares (DCN’s) 

Ao pensar sobre as diretrizes curriculares da última década, em 2010, o 

Conselho Nacional de Educação (CNE) elaborou um conjunto de Diretrizes 

Curriculares com a contribuição dos seus conselheiros, de representantes dos 

conselhos estaduais e municipais, técnicos e servidores do CNE, especialistas, 

pesquisadores, integrantes do sistema de ensino, técnicos do Ministério da 

Educação e representantes de entidades representativas dos trabalhadores em 

educação que participaram dos seminários, debates e audiências públicas, com o 

objetivo de construir um conjunto de definições sobre princípios, fundamentos e 

procedimentos na Educação Básica para orientar as escolas brasileiras dos sistemas 

de ensino, na organização, na articulação, no desenvolvimento e na avaliação de 

suas propostas pedagógicas. 

O documento sistematiza os princípios gerais da Educação Básica contidos 

na Constituição de 1988, na LDB e Planos Nacionais de Educação. Com relação a 
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esse documento, em seu texto apreendemos um discurso voltado para a construção 

de um currículo mais engajado com as questões da diferença, desde as diretrizes 

curriculares gerais até quando trata das modalidades da educação básica ao 

contemplar a educação do campo, educação especial, indígena e quilombola.

Essas diretrizes curriculares, quando tratam das questões do quilombo, 

indígena e campo falam de sua composição enquanto escolas diferenciadas das 

demais.

Exige-se, pois, problematizar o desenho organizacional da instituição 
escolar, que não tem conseguido responder às singularidades dos 
sujeitos que a compõem. Torna-se inadiável trazer para debate 
os princípios e as práticas de um processo de inclusão social, 
que garanta o acesso e considere a diversidade humana, social, 
cultural, econômica dos grupos historicamente excluídos. Trata-
se das questões de classe, gênero, raça, etnia, geração, constituídas 
por categorias que se entrelaçam na vida social – pobre, mulheres, 
afrodescendentes, indígenas, pessoas com deficiência, as populações 
do campo, os de diferentes orientações sexuais, os sujeitos albergados, 
aqueles em situação de rua, em privação de liberdade – todos que 
compõem a diversidade que é a sociedade brasileira e que começam 
a ser contemplados pelas políticas públicas. (BRASIL, 2013).

Dessa forma, ao estabelecer suas diretrizes, o documento silencia, por 

exemplo, as questões de gênero, tratando-a de forma superficial e breve, bem como 

a representatividade afrodescendente e a história da África e indígena. No entanto, 

discorre a concepção de currículo como um campo de respeito à construção de 

diversidade identitária, social e cultural:

Retoma-se aqui de que currículo é o conjunto de valores e práticas 
que proporcionam a produção e a socialização de significados no 
espaço social e que contribuem, intensamente, para a construção de 
identidades sociais e culturais dos estudantes (BRASIL, 2013).

Para construir identidades sociais e culturais é preciso que os componentes 

curriculares respeitem os diversos saberes e os incluam sem hierarquia de poder, 

além de abordar as diferenças em seus âmbitos raciais, físicos, mentais e sexuais, a fim 

de discutir sobre características positivas e afirmativas e estabelecer desconstruções 

de desrespeito por falta de conhecimento. 
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O texto dessas diretrizes cita ainda a importância do trabalho com a 

transversalidade, interdisciplinaridade e eixos temáticos12, mas sabemos que na 

prática e na construção dos currículos as escolas não sabem como efetivar essas 

diretrizes tratadas aqui apenas como requisitos a serem praticados, não há uma 

preparação ou formação dos docentes sobre tais conceitos. Mas, segundo as 

diretrizes 

[...] têm sido numerosas e variadas as experiências das escolas 
brasileiras quanto ao esforço de integração dos currículos. Há 
propostas curriculares ordenadas em torno de grandes eixos 
articuladores, experiências de redes que trabalham projetos de 
interdisciplinaridade com base em temas geradores formulados a 
partir de problemas detectados na comunidade. (BRASIL, 2013).

De fato, o que se vê são currículos prescritivos ou desenvolvidos baseados 

nos sumários dos livros didáticos, ou copiados de outros municípios. Na 

realidade das nossas escolas, os currículos são eurocêntricos e trabalham muito 

superficialmente ou não trabalham os temas transversais e estão muito distantes de 

construir e efetivar um currículo pós-colonialista13. A prática de se trabalhar com 

as questões regionais ou culturais partem de iniciativas entre os docentes, por meio 

de projetos isolados da proposta curricular.

O documento discorre, assim, a normatização de cada modalidade do 

campo, indígena e quilombola, as características, orientações para o atendimento e 

as diretrizes educacionais para cada âmbito, o que é um avanço significativo para a 

construção do currículo próprio para essas Unidades de Ensino respeitando-se suas 

peculiaridades, há, no entanto, que promover um currículo que contemple todas 

12 A interdisciplinaridade e a transversalidade são modos de se trabalhar o conhecimento que buscam 
uma reintegração de aspectos que ficaram isolados pelo tratamento disciplinar. A interdisciplinaridade o 
prefixo ‘inter’ tem o significado de ‘troca’, ‘reciprocidade’. E ‘disciplina’, de ‘ensino’, ‘instrução’, ‘ciência’. 
Logo, a interdisciplinaridade pode ser compreendida como sendo a troca entre áreas do conhecimento. 
Já a transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relação entre 
aprender conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da vida 
real e de sua transformação (aprender a realidade da realidade), ou seja, a transversalidade diz respeito a 
temas que “atravessam”, que perpassam os diferentes campos do conhecimento. Os eixos temáticos são 
condutores da atividade escolar que, não estão ligados a nenhuma matéria particular, e justamente por 
isso são temas pertinentes a todas as disciplinas (NUNES, 2018). 
13 A teoria pós-colonialista tem como objetivo analisar o complexo das relações de poder entre as dif-
erentes nações que compõem a herança econômica, política e cultural da conquista colonial europeia tal 
como se configura no presente momento – chamado, é claro, de “pós-colonia” (SILVA, 2010).
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essas especificidades nas escolas não indígenas ou quilombolas, onde se encontram 

inseridos alunos de múltiplas etnias e culturas, para que esses estudantes sejam 

respeitados e valorizados na sociedade em geral quando forem transitar em seus 

diversos espaços. 

A ideia de hibridismo cultural que caracteriza o entendimento pós-
colonial da interação entre culturas precisa, no entanto, ser localizada 
num quadro social marcado por discursos globais extremamente 
poderosos, sob pena de parecer ingênua. Não se pode esquecer que as 
experiências de interação entre culturas têm sido muito marcadas por 
segregação e guetização, ou seja, pela tentativa de fixação de sentidos 
e de inviabilização da cultura como espaço-tempo de enunciação da 
diferença. Embora a diferença seja a marca do sistema simbólico a 
que denominamos cultura — e as classificações binárias sejam parte 
fundamental desse sistema — elementos que podem perturbar os 
sistemas classificatórios, ocupando regiões ambivalentes, ambíguas, 
são freqüentemente banidos ou pressionados para se manter dentro 
das fronteiras simbólicas estabelecidas pelas culturas. Como 
alerta Bhabha (2003), não podem ser desprezadas as tentativas do 
poder colonial de aniquilação das culturas subalternas, com seus 
procedimentos para marcar as diferenças, fechando classes de coisas 
e expelindo os elementos não classificáveis. Uma das principais 
estratégias discursivas do poder colonial para fixar sentidos e 
inviabilizar a diferença — o estereótipo — é, no entanto, para o 
autor (2003), ambivalente. E essa ambivalência nos impõe uma outra 
forma de entender o poder e a agência. (MACEDO, 2006, p. 99).

Todas essas questões nos levam a pensar que as Diretrizes Nacionais 

Curriculares cumprem o papel de normatizar o ensino, ainda segundo uma 

concepção colonialista14, uma vez que de forma diferente dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s), possuem campos que legalizam as diretrizes de 

escolas quilombolas, do campo e indígenas, mas tratam a diferença de forma 

segregada, não consideram as escolas que não são quilombolas, nem indígenas, 

mas que recebem alunos do campo, afrodescendentes, indígenas e afro-indígena.

É preciso pensar em um currículo que articule esses saberes, culturas e 

religiões de forma interseccional e equânime, que considere que somos um país 

que foi colonizado pelos europeus, mas que antes era habitado por índios, que 

14O colonialismo é uma prática na qual um território exerce domínio político, cultural ou religioso sobre 
um determinado povo. O controle é exercido por meio de uma potência ou força política militar externa 
que deseja explorar, manter ou expandir seu território. O Brasil foi colonizado pela Europa e apesar da 
independência continuamos com uma educação eurocêntrica.
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recebeu negros da África e que se constituiu em meio a essas diferenças que vão, 

na verdade, além das demandas étnicas, mas perpassam as sexuais, físicas e sociais.

Base Nacional Comum curricular (BNCC) 

Em 2017 novamente uma outra normatização sobre os currículos, foi colocada 

à disposição, a saber, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Trata de um 

projeto que como o nome diz servirá de base para o desenvolvimento da construção 

dos currículos estaduais e municipais. Diferentemente dos PCN’s e das DCN’s a 

BNCC traz as aprendizagens, consideradas pelos formuladores como essenciais, 

com os desdobramentos em áreas de conhecimentos, componentes curriculares, 

competências específicas da área e dos componentes curriculares, unidades temáticas, 

objetos de estudos e habilidades básicas que terão que estar obrigatoriamente descritas 

nos demais currículos do país. 

Embora o MEC tenha reunido esforços com o CNE, a União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e União dos Conselhos Municipais 

de Educação (UNCME), para a efetiva implementação nas escolas da BNCC, tal 

tarefa não tem sido fácil, uma vez que o documento vem sofrendo muitas críticas 

por parte dos profissionais da educação, que alertam para imposição de uma política 

de regulação voltada a favorecer uma avaliação em larga escala, seguindo modelos 

privados de gestão, defendida pelos reformadores empresariais da educação, baseados 

em três pilares: responsabilização, meritocracia e privatização. 

Sendo assim, não adianta obrigar a aplicação de um documento curricular, 

uma vez que são os professores que colocam as políticas em ação e se eles não 

acreditarem na proposta, elas serão reformuladas pelos mesmos. 

Os atores envolvidos (no caso, os professores) têm o controle do 
processo e não são “meros implementadores” das políticas. Para a 
Língua Portuguesa, ‘policy enactment’ pode ser entendido como 
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as políticas são encenadas, colocadas em ação. É importante 
destacar que Stephen J. Ball rejeita a noção de que as políticas são 
implementadas. Elas estão sujeitas a processos de tradução e de 
interpretação no contexto da prática. (BALL; MAGUIRE; BRAUN; 
2016, p. 12)

Há a tendência a negação, por parte de alguns docentes e órgãos voltados para 

a educação, aos modelos nacionais de organização curricular baseado no discurso de 

unificação de conhecimentos, ainda mais sendo eles clássicos e ancorados no modelo 

neoliberal. No entanto,

uma análise rápida de qualquer currículo mostra a existência do que 
chamaremos de conteúdos homogêneos. Não há dúvida de que há 
algumas permanências nos currículos, não apenas em uma mesma 
escola ou cidade, mas também em escala mundial. Trata-se, em geral, 
de saberes alicerçados em três grandes narrativas da Modernidade, que 
se articulam e se distanciam em diferentes momentos: os discursos 
do iluminismo, da cidadania e do mercado. Discursos poderosos, 
cuja mobilidade garantiu-lhes certa hegemonia não apenas na escola, 
mas em muitas outras instâncias sociais. Entendo que têm sido, no 
último século, esses discursos os grandes responsáveis, não apenas 
por aquilo que se ensina no currículo, como pela própria organização 
curricular. (MACEDO, 2004, p. 10)

Essa  afirmação  cabe para as Diretrizes  Nacionais e para  a BNCC, que 

com essas visões, silenciam e desconsideram os saberes, a cultura e a identidade 

dos povos colonizados e subalternizados que adentraram as escolas e adquiriram 

ao longo da nossa história o direito a educação, mas que estão indo à instituição de 

ensino para aprender e ter contato, como na época colonial, apenas com os saberes 

ditos como essenciais que são advindos dos colonos europeus.

O documento apresenta dez competências gerais, nela três tocam no que 

eles chamam de diversidade, vejamos a nona:

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos 
direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de 
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. (BRASIL, 
2017).



       47

Caderno de Orientação
Práticas Curriculares e a Cultura de Santa Cruz Cabrália - BA

O texto cita diretamente a valorização da diversidade15 de indivíduos, seus 

saberes, identidades e culturas sem preconceito. Mas também trata a questão baseada 

no conceito de diversidade que apenas abordam os conflitos de preconceito como 

se todos fossem iguais e humanos em uma perspectiva da tolerância e de respeito 

ao humano. Não notamos, no entanto, alusão expressiva nos textos que norteiam 

o documento, nem menção específica da abordagem das relações étnico-raciais. 

Encontramos a citação a Lei nº 11.645/08 apenas no componente de história, 

não havendo essa preocupação em nenhum outro componente; como trata a Lei, 

especificamente nos de Literatura, História e Artes. 

Nos textos iniciais, que são as diretrizes que norteiam as temáticas 

transversais só se fala muito superficialmente em diversidade, a qual se configura 

em uma estratégia de silenciamento.

Nesse processo, a BNCC desempenha papel fundamental, pois 
explicita as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem 
desenvolver e expressa, portanto, a igualdade educacional sobre a 
qual as singularidades devem ser consideradas e atendidas. Essa 
igualdade deve valer também para as oportunidades de ingresso e 
permanência em uma escola de Educação Básica, sem o que o direito 
de aprender não se concretiza. (BRASIL, 2017).

A diferença não é mencionada, só se fala na oportunidade de equidade de 

aprendizagem e apesar de citar que os alunos devem se sentir representados, não 

oferecem subsídios concretos para o trabalho com as diferentes etnias e culturas. 

Não há igualdade educacional em um currículo construído em bases territoriais de 

dominação neoliberal, eurocêntrica e colonialista. A equidade de aprendizagem se 

reduz a oferecer uma gama de competências e habilidades baseadas em uma visão 

humanista de que os sujeitos historicamente subalternizados serão educados nos 

moldes clássicos e se tornarão apenas boas mãos de obra ao mercado.

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de 
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 
cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 

15 Segundo Macedo (2004), o termo diversidade é utilizado como uma estratégia que não põe em questão 
os sistemas que as produzem e adotam uma postura benigna de defesa e sensibilização dos agentes es-
colares contra o preconceito, o que gera raras mudanças de atitude que, no geral, são pouco duradouras.
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demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 
cidadania e do mundo do trabalho. (BRASIL, 2017).

Fica evidente o caráter tecnicista do documento, e a visão de que a escola é 

uma instituição para preparação de competências que habilitarão os alunos a serem 

preparados para o mercado competitivo. Ela é fragmentada em disciplinas, com 

a visão ainda voltada para o foco em algumas como, linguagem e matemática em 

detrimento das demais como história, arte e literatura. 

Especialistas assinalam também que ao oferecer os mesmos conhecimentos 

sem o respeito às diferenças cognitivas, experiências históricas e sociais irão gerar mais 

desigualdade. Tendo com isso, recebido críticas que a apontam como ultrapassada.

Essas decisões precisam, igualmente, ser consideradas na organização 
de currículos e propostas adequados às diferentes modalidades 
de ensino (Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, 
Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar 
Quilombola, Educação a Distância). (BRASIL, 2017)

Assim, como nas DCN’s, a BNCC reconhece a necessidade de uma proposta 

curricular diferenciada para as escolas quilombolas e indígenas, que contemple 

suas especificidades e no caso da indígena, sua língua específica, mas, impõe que 

também nessas instituições 60% de conteúdos que constituem a BNCC, e que não 

abraçam essas diferenças, seja obrigatório. Desde 2001, Tomas Tadeu da Silva já 

nos chamava a atenção para isso:

Desde sua gênese como macrotexto de política curricular até sua 
transformação em microtexto de sala de aula, passando por seus 
diversos avatares intermediários (guias, diretrizes, livros didáticos), 
vão ficando registrados no currículo os tragos das disputas por 
predomínio cultural, das negociações em torno das representações 
dos diferentes grupos e das diferentes tradições culturais, das lutas 
entre, de um lado, saberes oficiais, dominantes e, de outro, saberes 
subordinados, relegados, desprezados. Essas marcas não deixam 
esquecer que o currículo é relação social. Mas sua existência como 
relação social não termina aí. Mesmo que apareça em nossa frente 
como produto acabado, como matéria inerte, o currículo, como outros 
conjuntos de matéria significante, é submetido a um novo trabalho 
de significação, que só pode ser, outra vez, realizado no contexto de 
relações sociais. Essas relações sociais são necessariamente relações 
de poder. (SILVA, 2001, p. 39).
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Assim, constatamos na BNCC a precariedade ainda no que toca a diferença, e 

quando pensamos na prática pedagógica, bem como no desenvolvimento do trabalho 

com o livro didático isso é ainda mais preocupante, uma vez que pesquisas mostram 

que por parte de docentes não capturados por essa perspectiva há uma reprodução 

desse sistema imposto e induzido devido a táticas de silenciamento de vozes em 

nome de estratégias políticas e econômicas.

Ao analisar esses documentos, percebemos objetivos diferentes em 

sua estruturação. As diretrizes são normatizações e orientações de organização 

educacional e a BNCC é um documento com os conhecimentos comuns a todas 

as unidades de ensino. Como vimos nas análises acima todos estão constituídos 

pela concepção de igualdade racial, de que todos os sujeitos devem ser tratados de 

forma igual (onde está subjacente a ideia de que todos somos humanos), de que 

a diferença deve ser celebrada, bem como a cultura é tratada de forma folclórica, 

e há uma preocupação exacerbada com o ensino das disciplinas clássicas e seus 

conteúdos técnicos. 

Conhecimento como ausência não é a defesa de uma escola sem 
conteúdo. Mais radicalmente, o que quero é uma teoria curricular 
(e educacional) que torne abjeta a lógica da propriedade que permite 
ao sujeito adquirir conteúdos que o farão alguém (melhor ou pior 
dependendo de quem define o currículo). (MACEDO, 2017, p. 28)

Logo, essas preocupações com o currículo técnico focado em disciplinas clássicas 

que reforçam apenas uma preparação técnica para o trabalho, tão presentes em nossos 

documentos curriculares, nos levam a pensar que educação estamos pretendendo: a 

que ensina apenas para a formação profissional e de sujeitos aptos ao mercado, ou a 

que educa realmente de forma integral em suas subjetividades, formando identidades 

que se reconhecem positivas e constitutivas dessa forma nos espações educacionais? 

Os sujeitos definidos nos nossos currículos são formados para serem sujeitos melhores 

ou piores? Quando se inviabiliza as diferenças e os conflitos históricos, econômicos e 

sociais dos colonizados e colonizadores e não tratamos a cultura de forma igualitária, 

valorizando seus saberes científicos e tradicionais, que identidades estamos constituindo?
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A propósito disso, a BNCC surge como um documento que servirá como 

base para os currículos municipais, o MEC diz que a BNCC não é o currículo, 

apesar do engessamento de conhecimentos, sua estrutura e obrigatoriedade de 

uma significativa porcentagem de saberes a serem implementados. 

Diante disso, o governo abre uma brecha para as negociações e o diálogo 

entre as culturas16, dando margem a possibilidade de que as fronteiras enunciativas 

de diversas outras vozes e histórias se façam presentes nesses documentos, sendo 

reescritas no entre-lugar, no interstício. 

É por meio dessa espécie de fenda cultural que devemos pensar a negociação 

e o diálogo. A diferença não se extingue diante da dominação, por mais poderosa 

que seja suas estratégias de força ou ideologias, mas também não permanece o 

mesmo após a dominação. Para isso, os profissionais de educação deverão assumir 

uma ação política, que não é fácil, mas necessária; os municípios precisam propiciar 

discussões e reflexões acerca dos discursos globais presentes nos documentos 

prescritivos e articular a resistência de sujeitos diaspóricos que contestem a opressão 

e o silenciamento. 

É preciso parar e decidir o que se fará diante dessa conjuntura política que se 

faz presente há tanto tempo, a fim de que se preservem as especificidades do seu lugar, 

que garanta que as pessoas que o constituem com sua cultura, modo de vida e saberes 

sejam contemplados em seu currículo, com o intuito de elaborar um documento com 

uma perspectiva decolonial de forma consciente, a partir do conhecimento de todo 

o processo de poder exercido pelas verdades sociais de vigilância e poder colonial 

exercido em nosso percurso formativo.

Como vimos, nos documentos aqui estudados, além da Constituição, se fala no 

16 Segundo Hall (2016, p. 42), “a cultura, podemos dizer, está envolvida em todas essas práticas que não 
são geneticamente programadas em nós […], mas que carregam sentido e valores para nós, que precisam 
ser significativamente interpretadas por outros, ou que dependem do sentido para seu efetivo funciona-
mento. […] Nesse sentido, o estudo da cultura ressalta o papel fundamental do domínio simbólico no 
centro da vida em sociedade”.
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trabalho com a diferença, em respeitar as diversas culturas, da importância de abordar 

essa temática na sala de aula. No entanto, na prática, não percebemos transformações no 

que toca a discriminação e o preconceito com relação à linguagem, a cor, a sexualidade, 

a cultura e estereótipos que marcam a diferença do que é taxado como normal e padrão 

pela sociedade eurocêntrica. O que acontece, baseado em Ball, é que

[...] neste meu esboço desse cenário, escrevo em termos de 
generalidades, como se esses desenvolvimentos e tendências 
pudessem ser encontrados em todo lugar da mesma forma e com 
os mesmos efeitos. Obviamente, as coisas não são tão simples e 
tão nítidas assim. As tendências têm ritmos diferentes em lugares 
diferentes. Nas palavras de Giddens, essas tendências e pressões 
invadem os contextos locais, mas não os destroem. A “glocalização”, 
isto é, a acomodação de tendências globais em histórias locais, 
produz políticas híbridas e diversidade política. (BALL, 2004, p. 73).

As políticas não são determinantes, há fluxos e por isso, elas não se 

consolidam na escola, porque os sujeitos resistem e não aderem, há uma análise 

do texto, uma reelaboração dos mesmos. Há sempre reformulações, mas não são 

rupturas, há reapropriação de significados. 



       52

Caderno de Orientação
Práticas Curriculares e a Cultura de Santa Cruz Cabrália - BA

D
IM

EN
SÕ

ES
 P

R
ES

EN
TE

S
NA

 C
UL

TU
RA

 D
E 

SA
NT

A 
CR

UZ
 C

AB
RÁ

LI
A

Vejamos um pouco da história do Município de 

Santa Cruz Cabrália para entendermos melhor as 

peculiaridades dessa linda cidade, rodeada por praias 

exuberantes e com um arsenal de cultura e etnias rico em diversidade. 

Santa Cruz Cabrália é um município do litoral da Bahia que se 

estende por 1.562,7 km² e contava com 26.264 habitantes no último 

censo via Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (2010). 

É uma das cidades históricas do estado da Bahia, por nela terem sido 

realizadas as 1ª e 2ª missas no Brasil, ambas celebradas por Frei Henrique 

de Coimbra, em 26 de abril e 1º de maio de 15001, respectivamente; a 

primeira delas na extremidade sul da Baía Cabrália, mais precisamente 

no ilhéu da Coroa Vermelha e a segunda na foz do Rio Mutari. 

Seu território, antes da chegada dos portugueses, era habitado 

na faixa litorânea por índios da etnia Tupiniquim do tronco linguístico 

tupi-guarani e no interior por grupos macro-jê: botocudo, maxakalí, 

kamakã, purí, pataxó e provavelmente outros, identificados na época 

pelos colonizadores pela designação tupi genérica de Aymoré, e 

denominados de tapuias pelos índios tupi-guarani por falarem uma 

1 Sobre isso ver carta de Pero Vaz de Caminha. Disponível em: <http://objdigital.bn.br/
Acervo_Digital/Livros_eletronicos/carta.pdf>.
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língua diferente, como: amixocori, kumanaxó, kutaxó, kutatai, maxakali, malali 

manai, além de outros que também passavam como os tupiniquins botocudos e 

kamakãs2.

Em sua história, Cabrália antes habitado apenas por ameríndios, como 

nos contam os livros (PILETTI, 1989), com o passar do tempo sofreu mudanças. 

Houve o extermínio e expulsão de muitos índios da região pelos portugueses, além 

da cidade ter recebido povos de outras localidades e até de outros países como 

aconteceu em todo território brasileiro. 

Eles exploraram o pau-brasil, destruíram nossas matas e nos colocaram 
em redutos religiosos com essa agressão fizeram com que nós fôssemos 
perdendo nossos costumes, hábitos, tradições, a nossa língua. Nós, 
juntamente com Botocudos, Maxakali, e outras etnias, resistimos mais 
de trezentos anos graças à proteção da floresta que cobria toda a região 
só conhecida por nossos antepassados e graças a nossa maneira de 
viver, pois sempre fomos grupos nômades. Em 1861, por decisão 
do governo, fomos aldeados em Barra Velha. Em 1951, ocorreu um 
grave massacre na aldeia de Barra Velha, causado por homens brancos 
desconhecidos que entraram na aldeia trazendo morte e a dispersão 
do nosso povo indígena que ali vivia. Esse massacre acontece mais ou 
menos na mesma época da criação do Parque do Monte Pascoal pelo 
governo, em 1943, e a implantação do Parque mais uma vez provocou 
o sofrimento e o empobrecimento do nosso povo.

Levando em consideração todos esses massacres e retiradas do povo 

indígena dessa região, o extremo Sul da Bahia no passado foi uma área destinada a 

uma intensa exploração do seu ambiente e do povo que nela vivia, foram trazidas 

pessoas com baixo nível de formação escolar para trabalhar nas fazendas regidas 

pelas leis dos coronéis, os índios perderam grande parte do seu território e do 

seu número populacional, cultura, costumes, formas de subsistência e hoje são 

considerados urbanizados devido à grande transformação a que foram submetidos, 

obrigatoriamente. 

Passaram também por essa inibição de cultura os negros trazidos para a 

região, ainda segregados em quilombos ou inseridos socialmente nas cidades. 

2 Fonte: Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação Terra Indígena Comexatibá (Cahy/
Pequi) Município de Prado (BA). (2006).
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Vai ser a partir da abertura de estradas, da exploração das matas e o 
avanço da pecuária que a região se tornaria uma área aberta, não só 
para receber migrantes de várias partes do país, mas, também os mais 
diversos tipos de projetos econômicos, causando, assim, profundas 
modificações no espaço físico e na sociedade. (CERQUEIRA 
NETO, 2012, p. 104)

A partir dessa conjuntura histórica, social, econômica e política, o censo 

IBGE (2010) aponta que Santa Cruz Cabrália é povoada em média por 30,63% 

brancos; 26,22% pardos; 1,2% amarelos; 25,55% pretos e 16,40% índios sendo 

esses, atualmente, considerados da etnia pataxó. 

Possui ainda populações ribeirinhas, que vivem no campo, indígena e do 

centro urbano, cada área com suas especificidades e diversidades de subsistência, 

cultura, costumes, religiões etc. A distribuição religiosa do município descrita pelo 

censo IBGE (2010), é de 52,98% Católica Apostólica Romana; 11% espírita e 35% 

evangélica. Possuímos uma pequena representatividade do candomblé (apesar de 

termos uma parcela significativa de negros na população) que ainda é muito discreta 

em sua atuação devido aos preconceitos sofridos pela sociedade, vale ressaltar que 

eles nem aparecem no censo, mas existem devido a relatos de alunos de uma escola 

em que trabalhei. 

No que toca a distribuição da 

população quanto às áreas urbanas 

e rurais 27,7% reside na zona rural 

e 72,3% na urbana (IBGE, 2010).  

Quanto ao histórico da educação 

escolarizada do município, uma vez 

que nossa pesquisa está voltada para 

essa área, a cidade de Santa Cruz 

Cabrália possui aproximadamente 6.774,14 alunos entre as etapas de educação 

infantil, ensino fundamental I e II e EJA (Educação de Jovens e Adultos), 

distribuídos entre 28 escolas; destas, 16 consideradas rurais, com 2.096 alunos, e 

Figura 1 - alunos da capoeira Cordão de Ouro

Fonte: https://caravanaculturalsecultba.wordpress.
com/2013/03/23/-santa-cruz-cabralia/



       55

Caderno de Orientação
Práticas Curriculares e a Cultura de Santa Cruz Cabrália - BA

12 urbanas com 4.678,14 discentes, segundo a Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED). 

Das 28 escolas há duas com extensões que são indígenas3, possuindo 

1.140 alunos. Entretanto, segundo professores das escolas, sabe-se que há alunos 

declarados índios nas demais unidades de ensino do município que não são 

consideradas indígenas, mas a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) não 

possui o número estimado. 

Outra peculiaridade é a existência de uma escola situada em um assentamento 

do Movimento Sem-Terra4, com 207 crianças e adolescentes e outras em extensões 

escolares consideradas rurais constituídas a partir de mobilizações da reforma 

agrária. Além dessas, temos três escolas situadas em comunidades em processo de 

reconhecimento como ribeirinhas5. 

Ao considerar o contexto descrito acima, sobre a constituição história e 

política de Santa Cruz Cabrália, percebemos que é importante discutir aspectos 

inerentes a constituição cultural de nossa localidade tais como, a cultura indígena, 

a cultura afro, afro-brasileiro e afro–indígena, bem como algumas manifestações 

culturais tradicionais que permanecem vivas nos tempo atuais, a fim de garantir 

sua articulação com as práticas curriculares. A garantia dessa abordagem cultural 

está presente na Constituição Federal de 1988, na seção II, DA CULTURA, art. 

215: “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 

3 As escolas indígenas, a saber, Escola Municipal Pataxó Coroa Vermelha com quase 1.000 alunos, lo-
calizada na zona urbana e Escola Municipal Mata Medonha, fixada na zona rural, são instituições que só 
recebem os indígenas e possuem diretrizes educacionais específicas, voltadas para o resgate e manutenção 
da sua história e cultura.
4 A escola fica situada no Assentamento Agroecológico Gildásio Salles Ribeiro, o qual foi ocupado por 
cerca de 100 famílias, no dia 04 de dezembro de 2008, em um território dominado pela monocultura de 
eucalipto, o que os levou a realização do projeto de Reforma Agrária Popular, visto que existia uma con-
centração grande de terra nas mãos do agronegócio. A escola tem desenvolvido um projeto denominado 
Agroecologia Escola Sustentável, que tem como missão trabalhar a agroecologia em sala como disciplina, 
com desenvolvimento de práticas, por meio de oficinas, visando a reciclagem, a construção de hortas, 
plantio de árvores, ou seja, reflorestamento, reciclagem de cascas de frutas e materiais e preservação de 
nascentes, fauna e flora.
5 Segundo Neves (2005) povos ribeirinhos ou ribeirinho é o habitante tradicional das margens dos rios. 
Estes vivem com as condições oferecidas pela própria natureza, adaptando-se aos períodos das chuvas. 
Tendo a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência, mas cultivam também pequenos roça-
dos para subsistência (consumo próprio) e também podem praticar atividades extrativistas.
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às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais”; e na Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional (LDB 

– Lei 9.394/96), no art. 3º, II: “o ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber”.

Dessa forma, esse capítulo subdivide-se em “Cultura Indígena”, onde 

abordaremos de forma geral como as escolas podem pensar o trabalho pedagógico 

curricular contemplando essa cultura tão importante para a constituição da nossa 

população, bem como de maneira a garantir o reconhecimento da importância 

desses saberes para o nosso dia-a-dia; e “Cultura Afro, Afro-Brasileira e Afro-

Indígena”, no qual discorreremos aspectos culturais dessa população, bem 

como a importância do desenvolvimento de articulá-los com o currículo de 

nossa localidade, devido ao fato do alto índice de representação dessa etnia na 

constituição da nossa população, inclusive dos nossos alunos. E por fim, falaremos 

das “Manifestações Culturais”6, veremos que algumas se perderam com o tempo 

e não são mais praticadas, mas outras possuem uma forte representatividade nas 

vivências culturais do nosso Município. 

Cultura Indígena

A história de Santa Cruz Cabrália, possui uma forte presença indígena, 

desde a sua origem até os tempos atuais. Há nas escolas uma significativa presença 

de alunos indígenas, não só nas Unidades de Ensino específicas para o atendimento 

desse público, como nas demais. 

Com isso, considerar a cultura indígena, a qual faz parte das dimensões 

culturais de Santa Cruz Cabrália/BA como primordial para o desenvolvimento 

6 Nesse tópico, tive dificuldades para encontrar fontes bibliográficas que me auxiliassem a tecer ideais 
acerca dessa temática. Por isso, desenvolvi algumas entrevistas com moradores envolvidos no trabalho 
de garantir a permanência das práticas dessas culturas, para validar a legitimidade do que aqui foi escrito.
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das práticas pedagógicas de forma geral 

e não apenas nas escolas indígenas é de 

suma importância para o entendimento 

da constituição do povo, bem como 

para garantir o acesso ao conhecimento 

cultural de todos os alunos envolvidos no 

processo de aprendizagem, sem distinção 

hierárquica de valorização nesse âmbito.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei nº 9.394, 

de 20/12/96, no art. 78, trata da oferta do ensino regular para os povos indígenas: 

O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências 
federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá 
programas integrado de ensino e pesquisa, para oferta de educação 
escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes 
objetivos:

I – Proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação 
de suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades 
étnicas; a valorização de suas línguas e ciências;

I – Garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às 
informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade 
nacional e demais sociedades indígenas e não-indígenas. (BRASIL, 
1996).

Figura 2 - indígenas da Tribo Pataxó de Coroa 
Vermelha

Fonte: https://caravanaculturalsecultba.wordpress.
com/2013/03/23/-santa-cruz-cabralia/

Figuras 3 e 4 - indígenas da Tribo Pataxó de Coroa Vermelha

Fonte: https://caravanaculturalsecultba.wordpress.com/2013/03/23/-santa-cruz-cabralia/
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No art. 79, a LDBEN dispõe sobre o desenvolvimento dos programas 

educacionais indígenas:

Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de 
ensino no provimento da educação intercultural às comunidades 
indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa.

§ 1º Os programas serão planejados com audiência das comunidades 
indígenas.

§ 2º Os programas a que se refere este artigo, incluídos no Plano 
Nacional da

Educação, terão os seguintes objetivos:

I – Fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada 
comunidade indígena;

I – Manter os programas de formação de pessoal especializado, 
destinado à educação escolar nas comunidades indígenas;

I – Desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo 
os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades;

IV – Elaborar e publicar sistematicamente material didático 
específico e diferenciado. (BRASIL, 1996).

Outro aspecto muito importante é quanto a aplicabilidade da Lei nº 11.645/2008 

que altera a Lei nº 9.394/1996, modificada pela Lei nº 10.639/2003, a qual estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de 

ensino a obrigatoriedade da temática “História e cultura afro-brasileira e indígena’’. 

Essa obrigatoriedade diz respeito à inclusão da História da África e cultura 

afro-brasileira e indígena no currículo escolar. Contudo, não determina a existência de 

uma disciplina específica. Essa proposta diz respeito a produção de conhecimentos e 

formação de atitudes e valores capazes de sensibilizar o indivíduo consciente de seu 

pertencimento étnico-racial. 

A escola e seus currículos têm pactuado com reprodução de lacunas 
históricas e a propagação de preconceitos sobre os povos indígenas, 
estando alinhada a interesses de grupos hegemônicos de perspectiva 
colonizadora. A Lei 11.645/2008 abre novos horizonte para o ensino da 
História e cultura dos povos indígenas, possibilitando o rompimento 
com silêncio e com a memória produzida pelos grupos hegemônicos, 
colocando sob suspeita o currículo que produz e reproduz a invisibilidade 
e a inaudibilidade destes povos, rejeitando o reducionismo de suas 
memórias e histórias. (KAYAPÓ; BRITO, 2014, p. 37)
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Sabemos que a afirmação quanto a invisibilidade dessa população nos 

currículos e nos livros didáticos é fato, isso gera como consequência o silenciamento 

da história de luta, de resistência, da importância da sua cultura para a nossa 

constituição enquanto seres identitários. Uma vez que no âmbito educacional, só 

vimos a representação da história dos indígenas contada sob o olhar europeu, nos 

questionamos: como estamos formando a identidade desses alunos ameríndios tão 

presentes em nossas salas? Que história eles ouvem sobre seus descendentes na 

escola? 

Quando analisamos esse percurso encontramos apenas os fatos referentes 

a origem selvagem, a escravização desse povo, bem como a submissão destes 

perante o processo de colonização, é forte nessa história a aculturação sofrida por 

eles pelos colonos, principalmente no que se refere a evangelização pelos jesuítas.

Nessa perspectiva, a diversidade cultural é apresentada de forma 

incompleta, pois não há contestação da formação histórica dessas diferenças, 

nem a análise da superioridade exercida pelos grupos dominantes nas relações de 

poder sociais e culturais. Nessa história não é contada as lutas e os movimentos 

de resistência desse povo, principalmente pelo direito de manter e continuar 

exercendo sua cultura, e pela reterritorialização e identidade territorial.

Vale citar e lembrar a trajetória do estereótipo do índio difundida nas 

escolas, que segundo Bittencourt (2013), a imagem do índio durante o período 

monárquico era a do selvagem e os livros os mostravam sem história, com análises 

superficiais sobre a temática. A partir do século XX, a discussão nas pautas 

brasileiras sobre a população indígena se voltou para a “do índio da mestiçagem 

étnica à democracia racial” (Bitencourt, 2013, p. 42), onde havia uma mestiçagem 

e não mais índios na sua composição natural, estes eram o resultado da fusão e 

cruzamento de povos, faziam uso do discurso da “democracia racial”. 
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Segundo Kayapó e Brito (2014, p. 31) “na prática curricular, os livros 

didáticos apresentam uma dubiedade entre o índio selvagem e vítima da crueldade 

colonizadora, mas detentor de potenciais características que compõem a cultura 

nacional”. Os indígenas são apresentados aos alunos como passivos, povos que 

foram vitimizados por uma relação de poder e que não reagiram a essa dominação, 

as escolas abordavam, assim, apenas uma população dominada e derrotada, que 

sofreram extermínio e que atualmente só existe uma mestiçagem com características 

indígenas. Tal visão silencia a história das resistências e estratégias de continuidade 

e manutenção das tradições.

Em vista dessa trajetória, é relevante intentarmos uma nova postura 

pedagógica, com um viés que aborde a população brasileira em sua pluralidade 

atual, com a existência dos povos indígenas inseridos no tempo presente, com 

suas lutas, resistências, cultura, seus saberes milenares quanto ao manejo florestal, 

práticas agrícolas e medicinais. 

Grünewald (1999) aborda os aspectos culturais indígenas contemporâneos 

a partir de uma perspectiva voltada para o atendimento do turista, principalmente 

nessa região, configurado em um “resgate cultural” a fim de atender as expectativas 

dos estrangeiros que buscam uma imagem congelada dos índios selvagens. 

São questões pertinentes a serem analisadas, uma vez que, com o passar dos 

anos o modo de vida e cultura indígena sofreram um deslocamento, há uma busca 

pelo resgate da cultura indígena pelos próprios ameríndios devido ao aculturamento 

e proibições de uso de suas tradições, como a língua Patxôhã7, religião, danças 

como o Toré e o Funil-ô. , instrumentos, roupas, artesanatos, meios de subsistência 

ritos e festas.

“Os índios realizavam suas festas e rituais sem o incômodo da repressão 

colonial. Nesses encontros, executavam práticas mágico-curativas movidas por 

7 Língua tradicional indígena trabalhada nas Escolas indígenas de Santa Cruz Cabrália/BA. 
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danças, bebidas, pinturas e sons”8 (Cancela, 2012, p. 27). Por isso, é imprescindível 

pensar esse processo de deslocamento de cultura, de resgate das tradições indígenas 

e de como essa história foi contada e porquê, para enfim mergulharmos nesse lindo 

universo de tradições e descobertas, das intersecções entre o indígena tradicional 

e o atual.

Teóricos como  Grupioni (1998) sugerem  que devemos rever nosso 

caminho, práticas e concepções, como inserir a crítica à visão eurocêntrica da 

história do Brasil, bem como dos livros didáticos quanto a população indígena.

Para tanto, precisamos transformar as práticas pedagógicas nas escolas não 

indígenas, quanto a isso Kaypó e Brito (2014) nos sugerem várias operacionalizações: 

Analisar os conteúdos dos livros didáticos, identificando os 
preconceitos, discriminações e as omissões do poder público e 
da sociedade no que se refere aos povos indígenas, indicando que 
a temática está posta no presente e envolve grupos políticos que 
mantêm a prática genocida [...] Outro exercício válido é o trabalho 
com a literatura infanto-juvenil produzida pelos próprios indígenas. 
[...] A internet é outro instrumento de pesquisa que pode auxiliar na 
organização das atividades pedagógicas para o estudo da história e 
cultura indígena. [...] Além das literaturas produzidas pelos próprios 
indígenas, é importante que nas aulas sobre a temática indígena 
tenham, periodicamente, a presença de indígenas que relatem a 
situação social de seu povo e suas histórias, assim como é importante 
a realização de visitas técnicas dos alunos as aldeias, museus e eventos 
relacionados à questão. (KAYPÓ; BRITO, 2014, p. 59)

É importante considerarmos um ponto crucial que nos traz esse texto, o uso 

de livros com autores indígenas, bem como a visitação em aldeias ou convites aos 

indígenas a irem as escolas, isso seria “dar voz” a quem há tanto tempo foi silenciado 

e oferecer aos nossos alunos a oportunidade de ouvir a verdadeira história, cultura 

e deslocamentos a partir de uma visão nunca respeitada, visibilizada, dar o lugar de 

fala a quem foi subestimado e subalternizados por anos. 

Em pesquisa na internet, encontramos diversos exemplos de textos sobre 

a cultura africana ou de autoria indígena, isso nos proporciona no mundo atual a 

8 Segundo Cancela (2012), os índios transformaram os sítios e roças em uma espécie de retiro espiritual, 
como subterfúgio as proibições de realização desses rituais na época da colonização.
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possibilidade de trabalhar com essa perspectiva independente dos livros didáticos 

ou documentos curriculares abordarem essa temática.

Levando-se em consideração a obrigatoriedade de se desenvolver as 

habilidades do currículo nacional, nada impede que a trabalhemos com abordagens 

que proporcionem aos alunos a imersão na diversidade cultural e nos variados 

saberes advindos de todas as etnias que compõem a sociedade, independente de 

hierarquias ou conhecimentos clássicos. O exemplo disso, a seguir verá textos de 

autoria indígena:

RESERVA DA JAQUEIRA 
Música de Kanatyo Pataxó

Na reserva da jaqueira 
Mora gente guerreira 
Gente forte brasileira 

Na reserva da jaqueira.
Essa gente que não tem canseira

Pra avistar longe sobre em pedreira 
Com faísca de pedra acende fogueira.
Não tem ladeira, não tem fronteira, 

Quebra qualquer barreira
Essa gente de grande bravura

Da reserva da Jaqueira.
Eu vou trilhar o caminho do mar

Sentir o calor do sol ardente
Quero ouvir a voz da minha gente

A saudade ir embora quando eu lá chegar. 
Essa gente é visitante 

Pensante, cantante, amante 
Gente do sorriso aberto 
Como um livre viajante.

A VIDA DO ÍNDIO
Autor: Edmar Batista de Souza (Itohã 

Pataxó)

O índio lutador,
Tem sempre uma história pra contar.

Coisas da sua vida,
Que ele não há de negar.
A vida é de sofrimento,
E eu preciso recuperar.

Eu luto por minha terra,
Por que ela me pertence.

Ela é minha mãe,
E faz feliz muita gente.

Ela tudo nós dar,
Se plantarmos a semente.

A minha luta é grande,
Não sei quando vai terminar.

Eu não desisto dos meus sonhos,
E sei quando vou encontrar.

A felicidade de um povo,
Que vive a sonhar.

Ser índio não é fácil,
Mas eles têm que entender.

Que somos índios guerreiros.
E lutamos pra vencer.

Temos que buscar a paz,
E ver nosso povo crescer.
Orgulho-me de ser índio,
E tenho cultura pra exibir.

Luto por meus ideais,
E nunca vou desistir.
Sou Pataxó Hãhãhãe,

E tenho muito que expandir
Fonte: http://www.indiosonline.net/vidadeindio/ Fonte: Karliane Macedo Nunes (2016).
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Aqui temos exemplos de textos extraídos por meio de pesquisas com autores 

indígenas pataxós, que são os representantes da nossa cidade, um com a estrutura 

de poema e outro de música, com os quais, por se tratarem de textos, podemos 

desenvolver conhecimentos acerca da língua portuguesa, bem como valorizar a 

cultura indígena e sua autoria na literatura e arte brasileira. O que fala sobre a 

reserva da Jaqueira, por exemplo, refere-se a um território da nossa região que 

poderá  propiciar até uma visita pelos  próprios alunos  ao espaço e o  conhecimento 

dos indígenas que vivem lá.

Dessa forma, vimos que enquanto profissionais da educação é primordial 

não somente pensarmos nas transformações no campo de projetos, mas também 

de uma mudança de concepções do que nos foi dado até então como o que é ser 

indígena e de como isso é colocado na história do povo brasileiro, nas diretrizes 

nacionais curriculares e consequentemente nos livros didáticos. 

Esperamos que essas reflexões nos proponham uma nova compreensão 

do fazer pedagógico com relação às culturas e fatos dos povos subalternizados 

e silenciados em nossa história e escolas. Nos provoquem uma análise de forma 

crítica ao que nos é imposto como conhecimento a ser desenvolvido em nossos 

currículos e que nos levem a encontrar caminhos e estratégias de ascender as 

diferentes subjetividades que nos compõem e assim, inserir nossos alunos, sejam 

eles advindos das classes dominantes ou aqueles das subalternizadas de forma 

efetiva no âmbito educacional, por meio do reconhecimento dos seus saberes, 

crenças e costumes trazidos por eles para as escolas.
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Cultura Africana, Afro-Brasileira e Afro-Indígena

A colonização é um processo que ocorreu no período de mercantilização 

para exploração e habitação de um país por outro de uma região diferente, nesse 

processo as relações entre os nativos e estrangeiros perpassam a simples negociação 

exploratória de bens e territórios do país colonizado, se configuram em relações de 

dominação (e por vezes de extermínio) determinantes de poder, nas quais ocorrem 

as influências culturais, estruturação política, de costumes, língua, religião, hábitos 

e até na alimentação. 

Outro aspecto marcante no processo de colonização foi à transformação 

de nativos, como os ameríndios e negros, em escravos levando assim a relação de 

dominação ao extremo nessas relações.

Dessa forma, a consequente descolonização por meio de movimentos de 

resistência dos povos locais foi inevitável e finalmente ocorreu a independência 

desses países explorados e dominados durante décadas, terminando com esses 

impérios por volta do século XX.

Tais processos possuíram uma interferência de influência e quebra de 

cultura muito forte em meio a essa relação de dominação entre países colonizadores 

e colonizados que não se rompe tão facilmente, por isso a luta atual é a de 

decolonização, um processo bem mais profundo que atinge modos de pensar, 

conscientização e identificação de influências externas no modo de produção de 

ideias e ideologias presentes no modo de vida, nas políticas e seus documentos 

além da educação e seus processos curriculares

Decolonização é, portanto, a luta contra a não existência da dominação 

e desumanização dos povos que foram subalternizados historicamente para a 

construção de outros modos de viver, de poder e de saber, é um resgate da cultura 
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que foi tirada, uma nova desconstrução de algo que foi incutido e internalizado 

como melhor e como seu, mais correto e adequado. Assim, segundo Oliveira,

O termo decolonial deriva de uma perspectiva teórica que esses autores 
expressam, fazendo referência às possibilidades de um pensamento 
crítico a partir dos subalternizados pela modernidade capitalista e, 
na esteira dessa perspectiva, a tentativa de construção de um projeto 
teórico voltado para o repensamento crítico e transdisciplinar, 
caracterizando-se também como força política para se contrapor às 
tendências acadêmicas dominantes de perspectivas eurocêntricas de 
construção do conhecimento histórico e social (OLIVEIRA, online)

Com isso, percebemos uma tendência de desconstrução de teorias 

baseadas apenas nos pensamentos eurocêntricos, advindos de teóricos europeus 

e dominantes que foram universalizadas e prescritas como as mais aceitas, para 

se pensar em abordar a inserção de autores e pensamentos oriundos da classe 

subalternizada pelo capitalismo e pelos processos de colonização, as quais foram 

silenciadas por todo esse tempo.

Decolonizar na educação significa, portanto, uma desconstrução e construção 

de novas condições sociais, políticas e culturais do pensamento, isso requer pensar 

em uma educação baseada a partir de sujeitos que foram subalternizados pela 

colonialidade, marcados pelas diferenças, como negros, índios, homossexuais e 

mulheres. 

A partir disso, algumas reflexões acerca da temática foram efetivadas e 

transformadas em tentativas de práticas educacionais, como a LDB alterada pela 

Lei nº 10.639/03 que impõe a obrigatoriedade do ensino de história da África e das 

culturas afro-brasileiras nos currículos das escolas de educação básica, mas nada 

consistente a ponto de gerar uma transformação cultural e epistemológica:

Mas o trato da questão racial no currículo e as mudanças advindas da 
obrigatoriedade do ensino de História da África e das culturas afro-
brasileiras nos currículos das escolas da educação básica só poderão 
ser considerados como um dos passos no processo de ruptura 
epistemológica e cultural na educação brasileira se esses não forem 
confundidos com “novos conteúdos escolares a serem inseridos” ou 
como mais uma disciplina. Trata-se, na realidade, de uma mudança 
estrutural, conceitual, epistemológica e política. (GOMES, 2012, p. 
48).
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Dessa forma, a decolonização do ensino implica conflitos, negociações 

e estratégias que ultrapasse as questões de disciplina e conteúdo, sugere outros 

processos de disputas sociais e culturais nas relações de poder quanto às experiências 

históricas, econômicas e visões de mundo. 

Com isso, segundo Gomes (2012, p. 48) “nesse processo, a superação da 

perspectiva eurocêntrica de conhecimento e do mundo torna-se um desafio para 

a escola, os educadores e as educadoras, o currículo e a formação docente”. A 

transformação é mais profunda do que até então tentamos desenvolver, não se 

situa apenas no campo curricular, mas de concepção, de análise crítica das relações 

de poder envolvidas na constituição dos documentos educacionais, das disputas 

intrínsecas aos discursos que nos apresentam.

É relevante não perder de vista como a História da África é contada nas 

Escolas, por se tratar de um continente marcado por opressões, com gerações de 

exploradores e de traficantes de africanos escravos. Com isso, o que se encontra são 

discursos de subalternização, indolência ou passividade. A história dos africanos, 

bem como dos indígenas são marcadas por uma versão produzida por uma 

visão branca europeia, que persiste nos currículos e livros didáticos. São criações 

estereotipadas da imagem do negro. A história da África, quando contada, porque 

sempre está no final do livro, é focada nesses aspectos e nessa imagem dos negros.

Ao dizer africanidades brasileiras estamos nos referindo às raízes da 
cultura brasileira que têm origem africana. Dizendo de outra forma, 
estamos, de um lado, nos referindo aos modos de ser, de viver, de 
organizar suas lutas, próprios dos negros brasileiros, e de outro lado, 
às marcas da cultura africana que, independentemente da origem 
étnica de cada brasileiro, fazem parte do seu dia-a-dia. (SILVA, 
2007, p.453).

Com isso, tendo em vista toda a história de colonização, há três vertentes a 

serem consideradas no trabalho baseado em uma concepção decolonial, a que seria 

a inserção das culturas, saberes e história dos Africanos, Afro-Brasileiros e Afro-

Indígenas, pois são dimensões étnicas presentes na formação do povo brasileiro e 
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na região aqui citada e observada. Sobre a questão Afro-indígena em uma pesquisa 

realizada por Goldmam, que investigou a relação de reconhecimento: 

Cecília aprendeu também que o termo “afroindígena” quer dizer 
muitas coisas: um modo de descendência, sem dúvida, mas também 
uma origem explicitamente reconhecida como mítica e uma forma 
de expressão artística, ou seja, criativa; que não se trata da simples 
justaposição de influências ou formas distintas e irredutíveis, mas 
de uma terceira forma, com características próprias e ao mesmo 
tempo comuns às outras; que a relação entre afros e indígenas não é 
pensada apenas como de proximidade entre mundos paralelos, mas 
como uma interseção entre esses mundos, como um encontro entre 
indígenas e africanos. (GOLDMAM, 2015, p. 33)

O ambiente escolar é rico em diferenças, há a intersecção de mundos, de 

descendência, saberes e culturas que mesmo não sendo abordadas em sala, estão 

na vida dos alunos, nos corredores, nos diálogos e nos saberes ignorados nas aulas.

O discurso presente na escola sobre o negro é o de apenas a realização do 

projeto da consciência negra no mês de novembro e a do índio em abril. Não há, 

em muitos casos, a consciência de como estamos subjugados por uma tradicional 

diretriz de ensino voltada para a elite branca europeia colonizadora e enquanto não 

houver uma política voltada para esse desvelamento e para a transformação por 

uma educação decolonial, continuaremos com um arsenal de livros literários, filmes, 

revistas e outros materiais riquíssimos para o desenvolvimento dessa temática, mas 

eles continuarão no campo do desconhecimento e/ou esquecimento. 

E o que é pior, nossos alunos negros e índios permanecerão invisíveis e 

com sua subjetividade e identidade traçadas ou reforçadas de forma submissa e 

inferiorizada. Segundo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (2007), pesquisadora 

do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de São Carlos:

Como se vê, é complexa, mas não impossível, a tarefa de tratar de 
processos de ensinar e de aprender em sociedades multiétnicas e 
pluriculturais, como a brasileira. Abordá-los pedagogicamente ou 
como objeto de estudos, com competência e sensatez, requer de nós, 
professores(as) e pesquisadores(as): não fazer vista grossa para as 
tensas relações étnico-raciais que “naturalmente” integram o dia-a-
dia de homens e mulheres brasileiros; admitir, tomar conhecimento 
de que a sociedade brasileira projeta-se como branca; ficar atento(a) 
para não reduzir a diversidade étnico-racial da população a questões 
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de ordem economico-social e cultural; desconstruir a equivocada 
crença de que vivemos numa democracia racial. E, para ter sucesso 
em tal empreendimento, há que ter presente as tramas tecidas na 
história do ocidente que constituíram a sociedade excludente, 
racista, discriminatória em que vivemos e que muitos insistem em 
conservar. (SILVA, 2007, p. 493)

Em uma pesquisa feita em Escola de Ensino Fundamental II de Santa Cruz 

Cabrália, no acervo da biblioteca, busquei observar as possibilidades de livros para 

se trabalhar com a questão da relação etino-racial e encontrei pouco exemplares 

que propiciassem esse viés, dentre os encontrados, havia: Retalhos Africanos na 

Linguagem Portuguesa do Brasil de Anna Guasque (1992), onde a autora analisa 

trechos de poemas sobre a África e os africanos escritos por Stella Leonardos 

na obra “Romanceiros da Abolição”9. No livro, retirei o excerto abaixo descrito, 

onde encontrei a história dessa rainha africana, Njinga, a qual possibilita muitos 

desdobramentos se pesquisada na internet, como a coleção de livros da UNESCO 

denominada série “UNESCO mulheres na história de África”, no qual conta a 

história de Njinga10 em forma de quadrinho, bem como um livro de José Eduardo 

Agualusa, intitulado A Rainha Ginga, um romance que conta toda história dessa 

rainha e nos proporciona um mergulho na história de luta da África na época da 

colonização. 

9 Essa obra foi encontrada na biblioteca de uma escola de Ensino Fundamental II de Santa Cruz Cabrália.
10 também conhecida como Rainha N’Ginga, Rainha Ginga, Ana Nzingha, foi uma rainha em reinos 
do Ngongo e de Matamba, situados no sudoeste da África, no século XVII, neste período o tráfico de 
escravos e o domínio português nas regiões estava crescendo rapidamente
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Te senta aqui candonguinha.
Vou falar de uma rainha

Que enfeitiça negro e branco.
“Senhora Rainha Jinga

A mulher de Camumbira
De Moxaritatiguári e Dona Flor de 

Cambange”...
Te falo de Njinga Mbandi,

Grande rainha africana,
Senhora Dongo-Matamba

Famosa de Lunda e Luanda.
Te falo de Ngola Jinga,
Rainha braba dos jingas,

A que pisou Pungo-Andongo
Festejada por jingoma
E “elelenu!”festejante.
Da mesma rainha Jinga
Que aqui veio pro Brasil
No peito de cada banto,

No fundo de cada banzo,
Vindo em sonho de cativo

Que nem coisa de mandinga.
A que reina em nosso congo

Mais forte que o rei Coriongo.
Rainha Jinga guerreira

Dança do negro da jinga,
Voz do coro de guerreiro.

Rainha jinga invisível,
Africana e flor que vinga

No cheiro bom da lembrança:
“Senhora rainha Jinga,

A mulher de Camumbira
De Moxaritatiguári

E Dona flor de Cambange.”...

Te sentaste, Candonguinha?
Pois é hora de escutar.

Vai ouvindo minha história.
Chegou mondrongo em angola

E conseguiu dominar.
Um dia, o Governador

Dom João não sei que de Souza
Mandou chamar a rainha.

Que viesse de embaixadora
De seu povo, conversar.

E veio a rainha Jinga.
Porém donde se sentar?
Só havia uma almofada
No chão daquele lugar.

A rainha se ofendeu
Mas não se deu por achada.
Mandou logo que uma negra

Ficasse ali de gatinhas,
Sentou nas costas da negra,

Começou a conversar.
Mal a conversa acabou,

Dom João não sei que de Souza.
Espantado perguntou:

_” Não vai levar sua escrava?
E respondeu a rainha:

_”Não levo cadeira minha
Quando venho visitar.”

E entrou na terra dos Jingas,
Correu pela dos cabindas,

Saiu pela dos achântis: senhora rainha 
Jinga,

A mulher de camumbira
De Moxaritatiguári

E Dona flor de Cambage”

Rainha Njinga
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 Encontramos facilmente textos e práticas a serem introduzidos nas 

aulas como forma de inserção da cultura africana como brincadeiras, textos que 

retratam a cultura africana e outros textos com conteúdo que podem propiciar aos 

educadores trabalhar essas culturas quando não são abordadas nos documentos ou 

materiais didáticos. 

Há de se discutir nas escolas a possibilidade de uma transformação de 

concepção quanto ao que circula nesse âmbito no sentido formal e informal e 

estabelecer estratégias para que se efetive na prática um fazer pedagógico que 

propicie a abordagem das diferentes culturas étnicas presentes na sala de aula.

Para  tanto, vale  refletir sobre  tais questões  ao escolher o livro didático 

a ser trabalhado – como este aborda a história da África e Afro-Brasileira e a 

indígena? – ou se aborda, se possui representatividade dessas etnias ao tratar os 

conhecimentos e como elas estão sendo constituídas.

Pensar em quais autores são apresentados aos alunos (no intuito de evitar 

a concentração em escritores apenas europeus), se os conteúdos e personagens 

dos livros literários lidos que circulam na escola abordam essas etnias e se as 

representações semânticas e icônicas envolvidas no ensino aprendizado, bem 

como as que estão expostas nas paredes da Unidade Escolar, contemplam negros, 

brancos e índios de forma positiva e equânime. 

Enfim, discutir e propor estratégias de promover um currículo escolar que 

seja para todos, que represente a diferença, para que os alunos se reconheçam nele 

e assim percebam que seus sabres, sua cultura e linguagem são importantes. 
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Outras Manifestações Culturais 

Trataremos aqui mais especificamente da cultura popular, outro aspecto 

extremamente relevante de se pensar em termos de sociedade e escola, uma vez 

que tanto uma como a outra tendem a hierarquizar a cultura e/ou homogeneizá-la. 

Em princípio temos que discutir sobre a concepção de cultura e de cultura 

popular.

O pressuposto de que em algum nível todas as formas de diversidade 
cultural possam ser compreendidos nas bases de um conceito 
universal particular, seja “ser humano”, “classe” ou “raça”, pode 
ser tanto perigoso quanto limitante ao tentar-se compreender os 
modos em que cada prática cultural constrói seu próprio sistema 
de significação e de organização social. Relativismo e universalismo 
ambos têm suas formas radicais, mas mesmo estes são basicamente 
parte do mesmo processo. Deste ponto gostaria de introduzir a 
noção de “tradução cultural” (e o meu uso é desenvolvido a partir das 
observações originais de Walter Benjamin sobre a tarefa da tradução 
e a tarefa do tradutor) para propor que todas as formas de cultura 
são de alguma forma relacionadas entre si pela cultura ser formada 
através da significação ou atividade simbólica [...]. (BHABHA, 1990, 
p.209).

 Vimos, que Bhabha, tomando como referência Walter Benjamim, vai 

entender que a cultura é compreendida como uma atividade de significação ou 

simbólica e se constrói em sua organização social e acepção, destaca a relativa 

abertura ou a não totalização das culturas a partir da interpretação e afirma que sua 

definição mesma perpassa aquela de tradução11.

11 Segundo Benjamin (2008) em a tarefa do tradutor: “Pois vale o princípio: se a tradução é uma forma, a 
traduzibilidade deve ser essencial a certas obras – o que não quer dizer que a tradução seja essencial para 
elas, mas que uma determinada significação contida nos originais se exprime em sua traduzibilidade. É 
mais do que evidente que uma tradução, por melhor que seja, jamais poderá significar algo para o origi-
nal. Entretanto, graças à traduzibilidade do original, a tradução se encontra com ele em íntima conexão. 
E, aliás, essa conexão é tanto mais íntima quanto para o próprio original ela mais nada significa. Como 
as manifestações da vida estão intimamente ligadas ao ser vivo, sem significarem nada para ele, assim 
a tradução procede do original. Na verdade, ela não deriva tanto de sua vida mas de sua “sobrevida” 
(Überleben). Pois a tradução é posterior ao original e assinala, no caso de obras importantes, que jamais 
encontram à época de sua criação seu tradutor de eleição, o estágio de sua “pervivência.
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 Já pensando na cultura popular:

um grande número de autores pensa a “cultura popular” como 
“folclore”, ou seja, como um conjunto de objetos, práticas e concepções 
(sobretudo religiosas e estéticas) consideradas “tradicionais” [...] 
Alguns pesquisadores mais sofisticados concebem essa manifestações 
culturais “tradicionais” como resíduos da cultura “culta” de outras 
épocas (as vezes, de outros lugares), filtrada ao longo do tempo pelas 
sucessivas camadas de estratificação social. (ARANTES, 1999, p. 16).

  Cabe pensarmos então, em cultura como uma significação simbólica do 

conhecimento, da arte, da crença, dos costumes e dos hábitos adquiridos pelo ser 

humano, transmitidos pela família e como membros de uma sociedade. O que mais 

nos importa aqui é como a sociedade e suas instituições, como a escola, trabalham 

com as diferenças culturais e como nelas é tido e construído a cultura como objeto 

de conhecimento e prática. 

 Segundo Arantes (1999, p. 14) a “diferença de prestígio e de poder entre as 

profissões – engenheiro e eletricista – sociedade em que o trabalho intelectual é 

superior ao manual – se aprofundou no capitalismo tudo se passa como se “fazer” 

fosse um ato naturalmente dissociado de “saber””. 

 Dessa forma, segundo esse mesmo autor a depender dos lugares de onde se fala 

com autoridade na sociedade capitalista, “o que é popular é necessariamente associado 

a fazer desprovido de saber” (ARANTES, 1999, p. 14). Com isso, a escola vista como 

uma Instituição que em sua constituição é influenciada por ideais neoliberais12 e 

iluministas13 e que por isso baseia-se em um ensino do que é culto, civilizado e eficiente, 

exclui do seu currículo formal a cultura popular, mesmo que regional. 

12 Segundo Gentili (1995): “O discurso educativo do neoliberalismo configura-se a partir de uma refor-
mulação dos enfoques economicistas do “capital humano”. Esta reconceituação supõe manter alguns 
princípios que sustentavam aquelas perspectivas, mas articulando-os a novos diagnósticos sobre as atuais 
condições de regulação dos mercados (especialmente do mercado de trabalho) e a novas promessas.” (p. 
193).
13Segundo Arrais (2016, p. 1-5), “o Iluminismo é uma das importantes marcas do século XVIII, também 
conhecido como o Século das Luzes — o poder da razão humana de interpretar e reorganizar o mundo. 
[...] Uma das marcas do Iluminismo foi a política educacional focada no esforço para tornar a escola leiga 
e função do Estado. Há três tendências fundamentais que surgem como contribuição no Iluminismo: os 
enciclopedistas, o naturalismo de Rousseau e a pedagogia idealista de Kant.  Alguns desses pensadores 
acreditavam na capacidade de bem usar a razão como atributo de uma elite intelectual. A escola deveria 
ser leiga (não religiosa) e livre (independente dos privilégios de classe). Esses pressupostos sugerem: ed-
ucação ao encargo do Estado; obrigatoriedade e gratuidade do ensino elementar; nacionalismo, ou seja, 
recusa do universo jesuítico; ênfase na língua materna, rejeitando-se o latim; e, orientação prática, voltada 
para as ciências técnicas e ofícios”.  



       73

Caderno de Orientação
Práticas Curriculares e a Cultura de Santa Cruz Cabrália - BA

 No entanto, não consegue evitar que muitos objetos e práticas qualificadas 

como populares surjam no cotidiano escolar, até porque todas as nossas ações, seja 

na esfera do trabalho, das relações sociais, econômicas, artísticas e religiosas, estão 

associadas aos códigos e as convenções simbólicas e significativas da cultura.

 Logo, negar e silenciar a cultura popular, bem como tentar homogeneizá-

la em uma instituição social, como a escola, é negar o modo como esses grupos 

se representam, as relações sociais que os definem enquanto tais, na sua estrutura 

interna e identitária e com outros grupos.

 Em Santa Cruz Cabrália, por exemplo, há manifestações culturais tradicionais 

que representam a história dessa população desde os seus primórdios, Segundo o 

autor Sidrach Carvalho Neto14 (2004, 109), “o folclore da cidade foi herdado das 

manifestações culturais dos três povos formadores do povo brasileiro: o branco, 

o negro e o índio. Está miscigenação proporcionou a Santa Cruz Cabrália uma 

riqueza artística e cultural diversificada e com características singulares”.

 Em entrevista com Dito15, antigo morador da cidade, as principais 

manifestações culturais são: a puxada de mastro, a bicharada, boi iaiá, cordão 

de caboclo, o engenho, os caretas, os camisados e a chegança e percebemos nos 

contextos de sua formação a presença da influência da miscigenação citada por 

Neto (2004).

 

14 Sidrach Carvalho Neto é um professor, historiador e escritor nativo de Santa Cruz Cabrália, Neto do 
primeiro prefeito da cidade, a saber, Sidrach Carvalho. Há 20 anos atua no arquivo Público Municipal 
como organizador do acervo documental do município junto com uma equipe.
15 Jurandilton de Pinho Monteriro, 47 anos, nascido e criado em Santa Cruz Cabrália, herdou o convívio 
e o conhecimento das manifestações culturais dessa cidade por intermédio de seus avós e pelos precur-
sores das manifestações. Dito, como é conhecido aqui é professor do município há 26 anos e atualmente 
é Coordenador de Cultura nessa Secretaria.
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 A Puxada de Mastro é uma tradição que já há algum tempo deixou de 

existir, mas consistia em pegar um mastro velho, tirar e colocar um novo no lugar, 

no intuito de simbolizar a mudança de ano. 

 

 A Bicharada é simbolizada pelo folclore das regiões da Bahia, são várias 

pessoas caracterizadas de bichos. Para cada animal há um vaqueiro e há a presença 

de um boi, denominado burrinha, cada bicho tem seu cântico e sua coreografia que 

são exibidos na apresentação.

 Segundo Alves, Monteiro e Monteiro (2005, p. 33):

é uma manifestação cultural folclórica onde em Santa Cruz Cabrália 
ela é realizada entre os dias 06 a 20 de janeiro e retrata os bichos 
do imaginário das pessoas e das lendas populares brasileira [...]. A 
bicharada em Cabrália é composta pelo Boi Iaiá, Burrinha, Jaraguá, 
Raposão, João-Me-Dá Canguru, Macaco Gorila, Panterão entre 
outros. Cada bicho tem sua canção, coreografia e vaqueiros, onde o 
bailado consiste na sucessão de várias cenas relativas a um confronto 
com o animal. O destaque fica por conta da dança do Boi Iaiá e 
da burrinha, os cânticos são acompanhados por instrumentos de 
cordão e percussão. A apresentação acontece pelas ruas da cidade e 
começa na porta.

Figuras 5 - moradores com o mastro

Fonte: http://www.cabralianoticia.com.br/noticia/festa-de-sao-sebastiao--re-
ligiao-e-cultura-em-santa-cruz-cabralia#.XcNUutVKjIU
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 O grupo como citado acima durante as apresentações ecoam cânticos como 

os a seguir:

 

Eu tomei a mandar 
Isto mesmo é 

Pras mulé da roça
Isto mesmo é

Que mande o dinheiro
Isto mesmo é

Da tripa mais grossa
Isto mesmo é

Eu tomei a mandar
Isto mesmo é
Pra Sr. Filó

Isto mesmo é
Que mande o dinheiro

Isto mesmo é
Dos quatro mocotós

Isto mesmo é

Macaco gorila venha apresentar
Venha pedir licença pra gente brincar

Quem nunca viu vem ver
Macaco gorila para conhecer

Ele pula, ele dança, ele pedi pão
Cuidado com ele vaqueiro João

Quem nunca viu vem ver
Macaco gotila para conhecer

Macaco gorila por sua atenção 
Faça uma mesura pra seu capitão

Quem nunca viu vem ver
Macaco gorila para conhecer 

Macaco gorila já dançou
Cadê o dinheiro que você ganhou?

Figuras 6, 7, 8 e 9 - a bicharada

Fonte: acervo pessoal do professor Dito
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 Boi Iaiá é um folclore muito antigo das regiões do Nordeste, onde um 

fazendeiro tem um boi que é brabo, que foge e ele manda alguém ir buscar o bicho, 

mas ele morre. Essa parte é apenas o contexto, não é encenada, a apresentação 

consiste em alguém caracterizado de boi e três vaqueiros. O boi dança com músicas 

e coreografias e os três vaqueiros tentam acalmá-lo. Essa apresentação percorria as 

ruas da cidade durante 3h ou 4h.

 Cordão de Caboclo é, segundo o informante professor Dito, essa 

apresentação acontecia na época dos seus avós, entre os dias 06 e 20 de janeiro de 

cada ano, quando a cidade de Santa Cruz Cabrália possuía apenas o Centro e mais 

dois bairros. Assim, em cada bairro se estruturava um grupo, totalizando três, os 

quais formavam o cordão de caboclo, que eram moradores que se vestiam de índio 

e ficavam em filas cantando músicas coreografadas. Eles simbolizavam uma aldeia, 

quando os grupos se encontravam havia uma disputa de músicas, um ia passando 

pelo outro e concorriam quem cantava melhor. Atualmente essa apresentação só 

acontece no carnaval cultural de Santa Cruz Cabrália.

Grupo folclórico formado por homens, mulheres e crianças, que se 
trajavam de índios representando uma aldeia Tupinambá. Entre eles 
o Pajé, o caboclinho de pena, a índia perdida e a rainha da aldeia que 
transporta o estandarte. Para melhor caracterização, além dos arcos 
e flechas, seus integrantes pintavam os corpos utilizando sementes 
de urucum, pó de carvão e o tauá, espécie de argila fina encontrada 
na região, que misturados com óleo de coco ajudavam na fixação. 
Dançavam e cantavam pelas ruas da cidade ao som dos tambores. As 
apresentações eram realizadas nos meses de fevereiro. (CARVALHO 
Neto, 2004, p.109)

Figuras 10 e 11 - Boi Iaiá

Fonte: Acervo pessoal do professor Dito
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Figuras 12, 13, 14, 15, 16 e 17 - Cordão de Caboclo

Fonte: Acervo pessoal do professor Dito
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 O Engenho é a manifestação que se caracteriza com a construção e 

apresentação de um engenho de verdade, o qual representa a época da escravidão 

dentro da plantação de açúcar, esse engenho ruía a cana no meio da rua, em cima 

de rodas. Alguns membros caracterizados de escravos o empurravam à medida que 

desenvolviam coreografias com músicas cantadas. A última apresentação foi em 

2009. 

Grupo folclórico que retratava a escravidão sofrida pelos negros 
nos Brasil. tinha como personagens o Senhor do Engenho, o feitor, 
os escravos cortadores de cana, as negrinhas do engenho (meninos 
travestidos de escravos) e dois bois-moles {homens fantasiados 
representando o carro de boi}. O grupo percorria ruas e praças 
cantando, acompanhados de tocadores de tambor, pandeiro e reco-
reco. Através da dança simulavam o trabalho feito no engenho. 
(CARVALHO NETO, 2004, p. 110).

 Os Caretas eram pessoas que se vestiam mascaradas para não serem 

identificadas e usavam máscaras horríveis. Essa tradição com o passar dos anos se 

transformou em um bloco carnavalesco, denominado “Os Mascarados”, os quais 

se apresentam até hoje no carnaval Cultural de Santa Cruz Cabrália.

Figuras 18 e 19 - O engenho

Fonte: http://cabraliainforme.blogspot.com/2012/01/cultu-
ra-o-engenho-encanta-moradores-e.html

Figuras 20, 21 e 22 - Bloco: os mascarados

Fonte: http://cabraliainforme.blogspot.com/2010/02/os-mascarados-abrem-o-car-
naval-cultural.html
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 Os Camisados eram apresentações que ocorriam do dia 31/12 para o dia 

01/01 a partir da 00h. Constituíam-se em pessoas vestidas com túnicas brancas, 

com as partes do corpo expostas passadas talco, caracterização para simbolizar 

fantasmas. Esses se apresentavam com pandeiros, cantarolando músicas específicas. 

Batiam nos portões dos moradores da cidade anunciando o novo ano.

 A Chegança, segundo o professor Dito, é a maior manifestação cultural 

de Santa Cruz Cabrália, é o símbolo da nossa cultura, continua sendo apresentada, 

mas com algumas dificuldades. Consiste em uma celebração oriunda de uma lenda 

que conta que um grupo de marinheiros naufragou devido a um temporal perto de 

Santa Cruz Cabrália, na semana da padroeira da cidade, a saber, Nossa Senhora da 

Conceição, seu dia é comemorado em 8 de dezembro. Assim, os marinheiros no 

naufrágio rogaram a padroeira que se eles conseguissem chegar à salvo em terra, 

eles tirariam um dia, no caso o dia 08/12, para festejarem essa salvação. Então, até 

os dias atuais, às 4h da manhã, os membros do grupo saem para o café da manhã 

em um distrito afastado do centro da cidade – Santo André – localizado após 

a travessia da balsa do Rio João de Tiba, lá eles se caracterizam de marinheiros, 

capitães e gajeiros16 e por volta das 7h30min, todos embarcam nas escunas para 

simbolizar as caravelas, em filas até chegarem ao porto no centro da cidade de 

Santa Cruz Cabrália, onde se monta todo o folclore. A encenação simboliza o 

naufrágio, o grupo anda as ruas da cidade com os cânticos e as coreografias, depois 

caminham com a procissão da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição, 

e no final se dirigem à igreja da cidade.

Está manifestação folclórica também é conhecida em outras regiões 
brasileiras por marujadas. Trata-se de um grupo de aproximadamente 
oitenta homens trajados de marinheiro, e retrata uma antiga lenda, 
que conta a história de um navio que ao partir da Índia é acometido 
por uma terrível tempestade. À tripulação, assustada, rogou a Nossa 
Senhora da Conceição que os protegessem daquele sofrimento. 
E fizeram a promessa que se chegassem sãos e salvos em terra, 
iriam homenageá-la com cânticos e danças até a sua igreja, após o 

16 Marinheiro que tiram a água segundo o professor dito e encarregado de vigiar no cesto da gá-
vea as embarcações ou a terra, segundo o dicionário online de Português. Disponível em: 
https://www.dicio.com.br/gajeiros/, acesso em: 04/11/2019
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desembarque no Porto de Santa Cruz Cabrália, o grupo se apresenta 
pelas ruas da cidade dividido em duas filas. São entoados dezenove 
cânticos, cada um com uma coreografia específica, marcada pelo 
som dos pandeiros simulando o dia-a-dia no mar. Realizada no dia 
08 de dezembro. (CARVALHO NETO, 2004, p. 111).

Figuras 23, 24, 25, 26 e 27 - A chegança

Fonte: acervo pessoal do professor Dito
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 Ao mergulharmos nas histórias contadas por trás das tradições, percebemos 

a própria história da população de Santa Cruz Cabrália, a forte presença dos 

índios, dos escravos, dos pescadores. Perpetuar esses cânticos que, na verdade, são 

narrativas cantadas, é uma forma de manter viva a memória de um povo.

Desse modo, interpretar o significado das culturas implica 
em reconstruir, em sua totalidade, o modo como os grupos se 
representam, as relações sociais que os definem enquanto tais, na sua 
estruturação interna e nas suas relações com outros grupos e com a 
natureza, nos termos e a partir dos critérios de racionalidade desse 
grupo” (ARANTES, 1999, pp. 34-5).

Logo, a escola pode ter um papel fundamental na disseminação e na interpretação 

das culturas de Santa Cruz Cabrália e exercer o papel de um dos meios para se 

propiciar o reconhecimento das representações sociais que definem essa população 

e promover, com isso, a constituição de identidades positivas construídas a partir 

do conhecimento das tradições passadas, das ancestralidades e vivências dos 

antepassados.

Esse papel pode ser exercido pela escola independente das diretrizes nacionais 

não priorizarem esses aspectos, há estratégias e práticas que podem ser utilizadas 

simultaneamente às habilidades obrigatórias.
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Essa seção é apenas uma ilustração desenvolvida a 

partir da minha experiência como coordenadora 

pedagógica, com exemplos de como trabalhar 

com as dimensões aqui discutidas, a partir dos conhecimentos da 

BNCC. É uma demonstração de possibilidades, de caminhos a serem 

percorridos na prática pedagógica de modo a desenvolver um currículo 

regionalizado ou a aplicabilidade dos saberes locais.
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