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Este trabalho tem como objetivo apresentar parte dos resultados da minha pesquisa de 

mestrado que dedicou-se a investigar os discursos sobre saberes escolares presentes nos textos 

produzidos nos Projetos Político Pedagógicos (PPP) de escolas de Ensino Fundamental. Trago aqui 

algumas proposições construídas ao longo da minha trajetória acadêmica e parte das explorações 

feitas na tentativa de pensar as articulações do campo do currículo e da didática, em particular os 

estudos que assumem a centralidade da cultura na leitura de mundo, com as teorizações sociais do 

discurso. Nesse sentido, hibridismo, ambivalência, simultaneidade, provisoriedade, negociações e 

disputa de sentidos, configuram as ferramentas conceituais no combate ao pensamento dicotômico 

tanto no plano epistemológico, como político na problematização da interface: currículo- saber e 

poder. 

No contexto mais amplo de minha pesquisa, a partir da análise dos Projetos Políticos 

Pedagógicos, das escolas pesquisadas, estive preocupada em problematizar  como a pluralidade de 

discursos sobre saberes escolares que se entrecruzam no contexto de produção de políticas de 

currículo se recontextualizam e  produzem novos discursos híbridos nos contextos escolares.  

A referida pesquisa faz o recorte na reflexão acerca dos discursos sobre saberes escolares que 

circulam no espaço escolar configurando os discursos pedagógicos, com o intuito de perceber as 

tensões presentes que reproduzem e/ou subvertem matrizes de perspectivas mais/ menos 

hegemônicas. Em outras palavras, meu interesse centrou-se em torno das questões: qual o lugar 

ocupado pelo “saber/conhecimento” nas  negociações que marcam os discursos acerca do fazer 

curricular, no PPP? Que estratégias discursivas de reprodução e subversão podem ser percebidas nos 

discursos sobre conhecimento/saber  escolar produzidos no âmbito do PPP? 

 Considerando as limitações desse texto, procurei revisitar o material empírico reunido ao 

longo de minha inserção no campo, com a intencionalidade de selecionar algumas amostras 

discursivas que permitissem evidenciar as interlocuções por mim propaladas a partir do estudo 

realizado.   

Para nortear o diálogo aqui proposto organizei esse trabalho em três seções: na primeira, 

apresento o quadro teórico para pensar a questão dos discursos sobre saberes escolares. Nesse 
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sentido destaco as interlocuções travadas com os campos do Currículo, da Didática, da Teorização 

Social do Discurso, tecendo a tela de fundo que explicita as condições de produção desse texto.  Na 

segunda, procuro explorar a constituição do material empírico e das escolhas das amostras 

discursivas, dado o universo do material coletado durante a insersão no campo. Na terceira seção 

opero com a análise do discurso das amostras discursivas dos textos dos Projetos Políticos 

Pedagógicos e das entrevistas feitas com diretores, coordenadores e professores das escolas 

pesquisadas chamando atenção para alguns achados. 

 

Discursos sobre saberes escolares: interlocuções teóricas 

 

O quadro teórico deste trabalho, opera no diálogo com a literatura acerca das políticas 

curriculares (BALL, 1998, 2001; LOPES 2004, 2005, 2006) que permite recontextualizar, o Projeto 

Político Pedagógico (PPP), como um espaço de discursos híbridos (LOPES, 2001, 2004, 2006, 

MACEDO, 2003/2004; LOPES & MACEDO, 2002; GABRIEL, 2007) produtor de políticas de 

currículo, onde sentidos de cultura, saber, poder, identidade, e de mudanças curriculares são 

negociados, representando um espaço na escola de luta e de subversão.  

 Do mesmo modo, o diálogo com autores que discutem conhecimento escolar (LOPES, 1999, 

2005, 2007; GABRIEL, 2000, 2006, 2007; CANDAU, 2000, 2006; LEITE, 2004), substanciam essa 

reflexão, permitindo identificar os diferentes discursos sobre saberes escolares que circulam nesse 

contexto específico de fazer curricular, dando relevo ao potencial político dessa prática discursiva no 

processo de produção/ reprodução cultural.    

Discutir, pois, conhecimento/saber escolar na atualidade é enfrentar, igualmente, as críticas 

direcionadas à escola, mas sem negar, como sugere Gabriel (2008)  o seu papel central na construção 

de um projeto de sociedade mais amplo, nesses “tempos pós”.  

 

(...) em que a condição da escola de estar sob suspeita pode significar igualmente 
que não foi demonstrada ainda a extensão de sua responsabilidade na construção de 
um projeto de uma modernidade que já apresentou sinais de esgotamento, mas que 
não autoriza a negar radicalmente a potencialidade dessa instituição em significar e 
agir no e sobre o mundo. (GABRIEL, 2008, p.5). 

 

Desse modo, a opção por trabalhar com sentidos de saberes escolares está atrelada ao 

reconhecimento de que a escola é um espaço também produtor de sentidos sobre conhecimento/saber 

e do conhecimento escolar. Tal processo ocorre por meio da articulação do conhecimento escolar 

com os demais saberes sociais (LOPES, 1999, 2007), ora afirmando um dado saber, ora negando-o 
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ou silenciando-o. Em outras palavras, refletir sobre conhecimento escolar é pensar nos saberes 

produzidos em diferentes contextos e que ganham sentidos próprios ao serem recontextualizados e 

hibridizados nas instituições escolares, a partir das relações estabelecidas com outros saberes e 

sujeitos envolvidos. 

Considerando as contribuições advindas das teorias críticas1 e pós-críticas2 é possível pensar 

que os sentidos de saberes escolares são negociados conforme as práticas culturais que histórica e 

socialmente influenciam as discussões no âmbito educacional e trazem matizes do poder explícitos 

ora mais, ora menos nos discursos pedagógicos. Entendo que são “esses matizes” os indicadores que 

os sentidos de saberes são um terreno de disputa de significações.  

Com efeito, os discursos sobre saberes nesse espaço específico (PPP), onde as disputas e as 

negociações não se fazem entre sujeitos que ocupam posições fixas, o que nos leva à discussão sobre 

as redes de significação mobilizadas que investe de sentidos mais universais ou particulares3 sobre 

saberes. 

Inserida nesse quadro de significações, procurei estabelecer um diálogo, ainda que tímido 

com as contribuições dos estudos da linguagem, a partir das articulações teórico-metodológicas com 

Fairclough (2001), na perspectiva da Análise Crítica do Discurso Texualmente Orientado (ACDTO) 

para pensar nos discursos sobre saberes escolares.   

Esse autor opera com o sentido de linguagem não apenas como representação do mundo, mas 

“como constituidora desse mundo em significados” (p.102).  

Nessa perspectiva, assumo a posição de tomar distância de certas concepções presentes no 

senso comum sobre o termo discurso e assim, operar com esse significante como uma categoria de 

                                                 
1
 Segundo Silva (1999),  as teorias críticas, surgem a partir dos anos 60 na Inglaterra e nos Estados Unidos, colocando 
em discussão o pensamento e os arranjos da estrutura educacional tradicional.  Nessa direção, a desconfiança do status 
quo, como instituinte das desigualdades sociais, marcam as reflexões para a construção de novas concepções 
educacionais. Esse autor faz referência às diversas contribuições que constituíram essa mudança: a “Nova Sociologia da 
Educação”, “o movimento de reconceptualização”, a “Pedagogia do Oprimido” de Paulo Freire, as críticas de Althusser 
aos “aparelhos ideológicos do Estado”, os estudos de Bourdieu , Passeron, Baudelot e Esteblet, Bernstein, Young, 
Bowels, Gintis, Pinar e Grumet, Apple;  para destacar a efervescência desse pensamento que provoca uma transformação 
radical, fundamentando as análises em uma economia política do poder e as determinações econômicas dos fenômenos 
sociais, deslocando a idéia predominante de desenvolver técnicas de como fazer o currículo para a valorização do 
desenvolvimento de conceitos que permitissem a compreensão de que o currículo faz.   
 
2
As teorias pós –críticas fundamentam-se em uma matriz de pensamento pós estrutural e surgem como propósito de dar 
conta dos limites colocados  pelo estruturalismo. As teorias pós- críticas dedicam-se às discussões sobre a linguagem e o 
processo de significação, bem como oferecem a possibilidade de ressignificar a interface poder e conhecimento. 
 
3 A perspectiva universalista é identificada como aquela que entende a escola com a função de transmitir os saberes de 
referências, saberes universais com a intencionalidade  de iniciar o aluno “a uma ordem humana ideal ilustrada por um 
repertório de referências canônicas” (FORQUIN, apud GABRIEL, 2000). Em contrapartida, as perspectivas relativistas 
no campo educacional englobam os estudos que problematizam “a questão da validade ou universalidade dos conteúdos 

científicos e teóricos de ensino”.(LOPES, 1999a)  
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análise dentro de um quadro teórico determinado. Entendo, pois, que o discurso não é só linguagem, 

mas que precisa dela para se constituir. 

  Ao considerar o discurso constituído pela estrutura social e ao mesmo tempo constitutiva 

dessa estrutura e tendo como foco o campo da discursividade, essa perspectiva de análise abre pistas 

para pensar nos espaços de luta, de resistência e de subversão; nas contingências e nos sentidos que – 

embora não fixados – circulam nesses espaços específicos.  

Importa sublinhar que tendo como base o quadro teórico que substancia este trabalho não 

interessa-me aqui identificar qual o discurso mais verdadeiro. Meu  objetivo é verificar que posições 

de sujeito produzem os discursos sobre saberes, tanto nos documentos analisados quanto nas 

entrevistas feitas. Considero assim que quem fala, fala de um lugar, e, portanto está autorizado a 

pensar e dizer desta forma. O dito tem uma materialidade que não se resume no texto, e cada 

sociedade, cada momento histórico produz esse e não “aquele” discurso/ texto. 

Chamo atenção para a importância de pensar que as regras de controle discursivo sobre os 

saberes escolares são produzidas não apenas nas esferas políticas e acadêmicas, mas também na 

própria cultura escolar, determinando também uma ordem possível da instituição escolar na sua 

relação com o saber. Assim, as práticas discursivas do PPP são textos hibridizados constituídos na 

articulação global/local.  

Tendo a tridimensionalidade do discurso (FAIRCLOUGH, 2001) como pressuposto, procurei 

identificar marcas textuais que me permitiram operar com a análise do discurso como texto, como 

prática social e prática discursiva.  

Apoiada nessa idéia  destaco as articulações discursivas que determinam os sentidos que são 

atribuídos tanto ao conteúdo quanto à forma, compreendendo assim que os processos de produção, 

distribuição e consumo dos textos (discursos) estão intimamente vinculados a uma prática social, 

enraizada nas estruturas sociais que dão contorno aos discursos em espaços-tempo determinados; isto 

é, todo evento discursivo, no caso deste estudo é considerado como um exemplo de texto, um 

exemplo de prática social e um exemplo de prática discursiva. 

 Entre os diferentes aspectos possíveis a serem trabalhados nessa análise textual, e tendo em 

vista as minhas preocupações, centrei meu foco na dimensão da intertextualidade4, por considerar 

que os textos são fragmentos de outros textos, produtos de interpretações historicamente construídas 

que podem revelar posições de sujeito e, ainda a existência de diferentes sentidos em disputa. 

                                                 
4 Fairclough (2001) considera que o texto passa a ter sua produção entendida de forma articulada à historicidade dos 
textos (incorporando textos do passado que constituíram a história); sua distribuição como forma de circulação e 
transformação desses textos em outros, ou seja, os processos de recontextualização e ressignificação assumidos e seu 
consumo como processos de interpretação particulares e coletivos. 
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A intertextualidade é a fonte de muita da ambivalência dos textos. Se a superfície 
de um texto pode ser multiplamente determinada pelos vários outros textos que 
entram em sua composição, então os elementos dessa superfície textual não podem 
ser claramente colocados em relação à rede intertextual do texto, o seu sentido pode 
ser ambivalente, diferentes sentidos podem coexistir, e pode não ser possível 
determinar “o” sentido. (FAIRCLOUGH, 2001, p.137). 

 

 Assumir essa posição implica em reconhecer que a articulação dos contextos de influência, 

produção e prática (BALL, 2001) e a intertextualidade constitutiva5 (FAIRCLOUGH, 2001) no PPP 

das escolas investigadas são composições presentes nos discursos sobre saberes. Passo, então, a 

considerar o discurso, também a partir de sua superfície textual, como texto, procurando estar atenta 

às questões de forma e de significado; admitindo que há “razões sociais para combinar os 

significantes particulares a significados particulares”, conforme sugere Fairclough (p.103), e que o 

potencial para perceber a disputa de sentidos encontra-se nessa combinação, movido por questões 

sociais mais amplas e contextuais.   

Chamo a atenção para a questão da circularidade dos discursos sobre saberes que são 

produzidos no espaço do PPP, assumindo que esses atendem tanto a uma normatividade, na medida 

em que os textos (PPP) pertencem a um gênero discursivo de cunho prescritivo e institucional, em 

relação à cultura da escola. As convenções discursivas estão ali mobilizadas, para configurar essa 

forma de estrutura e organização do texto (discurso), que empodera esses atores na construção desse 

discurso e para aqueles sujeitos  para quem eles foram produzidos. 

Nesta acepção os efeitos constitutivos dos discursos contribuem não só para a compreensão 

das formas de significação do mundo, mas na construção de identidades sociais (de quem narra, das 

posições de sujeito), das relações entre as pessoas e da construção do sistema de conhecimento e 

crenças. Portanto, ao trabalhar com a análise dos depoimentos e documentos, passo a operar no 

universo do sistema de crenças de cada instituição, considerando que as amostras discursivas 

analisadas trazem consigo: posições de sujeito, identidades pessoais, identidades profissionais 

(professor, coordenador, diretor).  

 Apoiada nessa idéia procuro estar atenta à relação entre discurso e estrutura social. Considero 

não só a análise semântica dos conteúdos dos discursos, mas  passo a entendê-los também como 

práticas sociais eminentemente discursivas, onde as idéias de produção, classificação e distribuição 

do conhecimento se entremeiam na disputa de sentidos de saberes escolares. 

 

                                                 
5
 Para Fairclough (2001) na intertextualidade manifesta, outros textos estão “manifestados” explicitamente no texto sob 
análise, marcados por aspas ou traços na superfície. Já a “intertextualidade constitutiva é a configuração de convenções 
discursivas que entram em sua produção”. (idem,p.136)    
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As escolhas feitas: o contexto das escolas analisadas 

 

Passo agora a explorar a constituição do material empírico e das escolhas das amostras 

discursivas considerando a potencialidade do arquivo6 reunido. 

 Tendo como objeto de investigação os discursos sobre saberes escolares que circulam nos 

documentos (PPPs),  optei por trabalhar com análise dos documentos e entrevistas7. No que se refere 

à escolha dos entrevistados, já que o PPP caracteriza-se por ser um espaço de diálogo acerca do fazer 

pedagógico, priorizei o contato com os diretores, coordenadores e professores. Importa sublinhar que 

foram entrevistados coordenadores pedagógicos e professores do Ensino Fundamental. A escolha se 

deve ao fato da proposta de mudança para esse segmento de ensino, que passa a ter agora a duração 

de 9 anos de escolaridade. Assim sendo, o PPP das escolas “precisou” ser alterado e revisitado, ou 

seja, parto do princípio de que esses profissionais recentemente se dedicaram à reflexão de outras 

possibilidades de organização curricular.  

Como fonte empírica, busquei  no Rio de Janeiro, escolas que fossem  reconhecidas tanto no 

meio educacional, quanto por seus professores, por buscar alternativas de reorganização curricular. 

Utilizei esse critério de escolha das fontes empíricas, apostando que a busca de alternativas de 

reorganização curricular exige da escola um espaço de reflexão, discussão e negociação, na tentativa 

de definir novos rumos, novos posicionamentos. 

 Procurei selecionar as amostras discursivas, em função das questões propostas, dando relevo 

mais especificamente, à parte dos documentos referentes às propostas curriculares, por considerar 

que a análise dos discursos sobre saberes mostrou-se potencialmente, mais fecunda. 

As escolas investigadas têm características bem peculiares que merecem destaque: a “Escola 

das Escolhas” traz em sua história e herança, inspirações das teorias psicológicas da aprendizagem e 

do desenvolvimento afetivo e cognitivo, já que foi fundada em 1969, em plena ditadura militar, por 5 

estudantes de Psicologia, na zona sul da cidade. A “Escola da Cooperação” foi criada em 1978 

fundada por um grupo de amigos com formações diferentes, na zona norte da cidade, que desejavam 

viver uma experiência cooperativa e solidária, criando um espaço educativo voltado à transformação 

da sociedade.  

                                                 
6 Esse termo é utilizado por Fairclough para referir-se “a totalidade da prática discursiva, seja registro de prática passada 
ou prática em andamento dento do projeto de pesquisa”. (p.277). Nesse trabalho, os documentos (texto) do PPP e as 
entrevistas feitas com os atores que participaram da elaboração do documento,  são meus arquivos.   
 
7 O roteiro de entrevista contempla a: dimensão histórica e cultural (tensões vividas na elaboração do PPP); dimensão 
pedagógica e política, procurando dialogar com as ações geradas pela construção desse documento pela escola. Foram 
entrevistadas uma diretora pedagógica, duas supervisoras (dos dois segmentos do Ensino Fundamental) e uma professora 
de cada uma das escolas. 
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  Julgo que tais observações se tornam relevantes, para além de fundamentar minha escolha 

empírica, destacar o que anunciei na primeira seção desse trabalho: as nuances da intertextualidade 

que permeiam as amostras discursivas aqui analisadas. 

  

Alguns achados... 

 

Trago a seguir as amostras discursivas selecionadas que ofereceram pistas para pensar as 

questões propostas. 

Entendemos proposta curricular não apenas como um rol de disciplinas 
estabelecidas, antes, porém, como caminho para o desenvolvimento do indivíduo 
social que se estabelece nas relações com os outros e com a realidade social. Por 
isso, nossa metodologia baseia-se numa concepção de ensino onde o aluno 
apropria-se do conhecimento socialmente construído para que amplie sua 
própria capacidade de conhecer e usufruir desse processo. (PPP Escola da 
Cooperação, p.2, grifos meus) 
 
 Se por um lado, a escola é uma das grandes responsáveis pela transmissão de 
herança cultural às novas gerações, é obvio também que nem tudo que é 
globalmente considerado cultura pode (por questões de tempo limitado) ou deve 
(por questões valorativas) ser transmitido. (PPP Escola das Escolhas p.16, grifos 
meus)  

 

Nas amostras discursivas aqui destacadas e tendo como categoria de análise o significado das 

palavras, é possível reconhecer a presença do discurso pedagógico que associa saber escolar à 

transmissão de herança cultural, ou seja, a transmissão de conhecimentos considerados válidos.  

Do mesmo modo, é possível identificar nesses fragmentos discursivos a presença do discurso 

que naturaliza o conhecimento escolar, não problematizando ainda a função e natureza desses 

saberes.  Nesse sentido, não há pistas de questionamento da validade desses saberes, sendo possível 

reconhecer a presença do discurso na perspectiva hegemônica, isto é, que desconsidera a importância 

de problematizar a natureza e a função dos saberes escolares, uma vez que já partem do pressuposto 

que a escola referencia os saberes legitimados. Reconheço que o termo hegemonia assume diferentes 

significações, portanto, faço aqui um aporte para esclarecer o sentido da utilização desse conceito 

dentro do quadro teórico que dá sustentação a este trabalho. Nesse sentido, dialogo com 

posicionamento orientado pela perspectiva crítica, referindo-se, ao conceito gramsciniano, ainda 

numa perspectiva verticalizada dessas relações, onde se vê ações/posicionamentos hegemônicos e 

contra hegemônicos.  
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Ademais, o emprego do substantivo “cultura” no singular tende a corroborar com a 

perspectiva universalista, reforçando a dimensão monocultural da escola e cala a potencialidade de 

problematização da natureza dos saberes.  

Alguns tipos de conhecimentos, algumas atitudes e valores são                          
considerados de especial importância para que sua transmissão não seja deixada ao 
acaso, mas intencionalidade planejada. (PPP Escola das Escolhas, p.16).  

 

O emprego do pronome indefinido “alguns” é uma marca que realça a negociação de sentidos 

no processo de seleção e hierarquização dos saberes ensinados nesse espaço específico. Entrando por 

esse caminho é possível pensar na classificação (tipos) de conhecimento, bem como nas relações de 

poder presentes nesse espaço, determinantes de que saberes devem e podem ser ensinados.  

Ainda assim, nas demais práticas discursivas coletadas não foram encontradas nenhuma pista 

de problematização - que intencionalidades são privilegiadas? Apenas, “o currículo designa em 

primeira instância essa seleção que a escola faz no interior da sua cultura” (Escola das Escolhas), ou 

seja, a tensão presente (universalismo/relativismo) expressa a disputa do valor da e de verdade dos 

saberes ensinados no processo de negociação das intencionalidades planejadas, mas não 

problematizada.  

A dimensão da transmissão de herança cultural pode ser também entendida na perspectiva da 

legitimação do saber escolar e do processo de transposição didática (CHEVALLARD, 1991; 

GABRIEL, 2003)  pertinente às relações escola/ saber a ser. Nesse caso,  a natureza do saber escolar 

é problematizada no eixo de tensão entre a herança cultural, entendida aqui como saberes de 

referência, saberes científicos historicamente legitimados, e o processo de transposição desses 

saberes no espaço escolar. 

É perceptível também a propensão em pensar o conhecimento escolar reduzido a disciplinas, 

onde cada qual se ocupa especificamente de seu rol de conhecimentos hierarquizados. O advérbio 

apenas é uma marca discursiva que denuncia o estado de luta contra-hegemônica que enquadra o 

conhecimento à disciplina específica.  Reconheço a posição assumida de não silenciar a construção 

social de saberes em permanente produção e ressignificação na cultura da escola, como uma 

possibilidade de subversão.  

No que se refere as entrevistas,  quando perguntadas a respeito das possibilidades de 

transgressões encontradas, as respostas foram convergentes “a proposta curricular é uma coisa que 

mobiliza a gente sempre, e de forma muito forte” (Coordenadora de 1°ao 5°ano- Escola da 

Cooperação), reforçando a característica que lhes é peculiar  “A gente tem um currículo que é 

organizado de forma muito distinta do que as outras escolas costumam fazer” (Coordenadora 

Pedagógica de 1°ao 5°ano - Escola das Escolhas). 
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 Em busca de saídas para não silenciar em seus currículos a produção de saberes na escola, “a 

gente organiza nosso currículo por objetivos e acredita que não há uma organização hierárquica.” 

Coordenadora de 1°ao 5°ano- Escola da Cooperação). A alternativa encontrada por essa escola foi 

trabalhar “em nível de gradação dos conceitos por aproximações sucessivas que a gente acha que 

ele completa, que fecha mais a construção desses conceitos com dois anos de escolaridade” 

assumindo, assim, uma posição diferenciada:  “Então,  a gente não tem currículo por série, tem 

currículo por ciclo. O que você vai trabalhando até fechar aqui”. (Coordenadora Pedagógica do 

6°ao 9°ano - Escola das Escolhas)  

Identifico nesses depoimentos a preocupação em pensar outras possibilidades de organização 

curricular no eixo de discussão da relação com o saber enfatizando a dimensão da aprendizagem. 

Vale lembrar que esses depoimentos são de Coordenadoras Pedagógicas, tendo como um dos 

desafios de sua função acompanhar os processos de ensino aprendizagem. Nesse caso, destaco as 

posições de sujeito que se manifestam nas práticas discursivas aqui exploradas.     

A redução dos marcadores de poder8 nesses textos, dando destaque às formas alternativas de 

reorganização dos currículos escolares, reconheço também instabilidades presentes na medida em 

que, de  forma sutil, aparece a crítica à perspectiva hegemônica que prescreve a forma de 

organização dos currículos por série e gradações, mas que por outro, lança mão de uma 

intertextualidade manifesta do pensamento educacional que dá ao aluno poder de organizar sua 

aprendizagem ao longo de em determinado tempo escolar.  

Essas alternativas, por um lado, representam os discursos na “zona de escape”  da forma 

cartesiana de hierarquização dos saberes, embora as marcas do poder determinantes nessa 

organização sejam lembradas por uma das coordenadoras da Escola da Cooperação em dissonância 

das intenções educativas firmadas pela instituição: 

Então, a gente procura dar importância para esses objetivos de forma bastante 
parecida no currículo, a gente acha que já avançou muito, mas ao mesmo tempo a 
gente tem turmas seriadas.  E a gente fica nesse impasse, porque a gente quer fazer 
uma escola que atenda de fato as demandas desse novo século, mas ao mesmo 
tempo ainda estamos organizados numa forma que o século XVIII propôs. 
(Coordenadora Pedagógica 1º ao 5º ano - Escola da Cooperação) 

 
Por outro lado, a organização dos saberes por conceitos, procedimentos, atitudes, deixam 

escapar as discussões sobre a natureza dos saberes escolares. O conhecimento continua sendo 

organizado por níveis (séries ou ciclos), a preocupação centra-se nas discussões das  ações esperadas 

                                                 
8
 Para Fairclough (2001), essa questão é fonte de mudança na ordem do discurso. Existem dois tipos de discurso que 
afetam a ordem do discurso instituída: “Uma é a aparente democratização do discurso” e  “outra a personalização 
sintética” que corresponde a simulação do discurso par audiência em massa.(p.129) No caso dessa amostra analisada, se 
trata de uma democratização aparente do discurso. 
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pelos alunos suscitadas pela apropriação desses saberes, e não nas configurações epistemológicas por 

elas assumidas no contexto escolar. 

Quando perguntadas a respeito de como viam a relação: saberes ensinados e o PPP, as 

entrevistadas situaram o posicionamento das escolas de modo semelhante, embora com ênfases 

diferentes. Uma das coordenadoras da Escola das Escolhas apontou para um possível – porém 

mínimo – distanciamento entre as indicações do documento com o que se vê nas salas de aula e 

justificou essa dicotomia pouco freqüente através do processo de apropriação que se deve estabelecer 

entre os professores e a proposta da escola. “Se a gente for fazer um estudo muito detalhado, muito 

fino, vai encontrar muita coisa incoerente”. Contudo, afirma que, mesmo que esse processo não seja 

explícito e que não haja tantos momentos para que isto seja, por si só, objeto de reflexão “a gente 

está sempre contextualizando, acho até que a gente escreveu pouco nesse projeto sobre isso, sobre 

saber”, a prática demonstra que o entendimento da importância de se trabalhar com os saberes 

escolares é facilmente verificável no dia-a-dia da escola. “Acho que de um modo geral [...], como a 

gente tem essa discussão permanente com o professor e a gente sabe aonde ele quer chegar, qual é o 

ponto [...], o que a gente coloca como alvo que é central mesmo de cada matéria. [...] Eu acho que 

exige uma clareza”. (Coordenadora Escola da Cooperação) 

Ao falar sobre a periodicidade com que são feitas releituras e modificações PPP, as respostas 

foram unânimes: “Então... o PPP é revisado todo ano”. Mediante o depoimento da entrevistadora a 

respeito das possíveis modificações feitas recentemente: 

 
Uma reforma curricular que a gente fez há pouco tempo – reforma muito entre 
aspas –,  foi a proposta curricular de Língua Portuguesa. Porque é isso: os estudos 
vão apontando coisas e que a gente fala: “por que a gente vai continuar fazendo? 
Só porque escola faz?” Por exemplo: a preocupação com as nomenclaturas de 
Língua Portuguesa não é uma coisa que nos atormenta; nós já conseguimos 
colocar isso mais focado para o segundo segmento, porque a gente sabe que eles 
vão viver isso tudo de novo. (Escola da Cooperação – Coordenadora de 1ª ao 5º 
ano) 
 
Esse trabalho de seleção tem que ser permanente entendeu? Tem que sempre voltar. 
Até porque, vou dizer uma coisa: o conhecimento vai crescendo (risos), tá cada vez 
maior. Se você não volta a selecionar, não dá conta, entendeu? Não dá conta. Tem 
cada vez mais coisa pra... pra se estudar, então ou você tem muita clareza com essa 
linha de que eu crio do sujeito ou você se perde. (prof. Mônica – 2º ciclo Escola 
das Escolhas) 
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Chamo atenção para as cadeias intertextuais9 presentes nessas amostras, apresentando a 

tensão que se estabelece ao pensar a questão: o que ensinar em cada ano/ciclo? As transformações 

discursivas dos PPPs presentes nesses atos de fala indicam as recontextualizações e os “outros 

sentidos” negociados no contexto de prática, já que pensar em reformas curriculares nessas escolas 

faz parte da rotina. Para essas instituições o diálogo, em meio a tensão, é pressuposto para definir as 

ações educativas. Afinal, são escolas que assumem a posição de subversão na forma de organizar 

seus currículos. As tensões: universal X particular, produção de conhecimento X assimilação pelo 

aluno; saber acadêmico X saber escolar, estão implícitas nas posições assumidas pelos entrevistados. 

 As posições de sujeito são analisadas, no contexto dessa pesquisa, como fatores 

intervenientes na produção de sentidos dentro de uma ordem do discurso específica. Neste caso, 

entendo que falar do lugar de professor e/ou coordenador é acionar o contexto de prática do PPP, é 

entrar numa arena de lutas para alinhavar as intencionalidades educativas assumidas pela escola, as 

transposições didáticas, as demandas dos alunos, as cobranças e expectativas das famílias... 

Nessa direção, chamo atenção para a força do enunciado10 aqui presente: “Por que a gente vai 

continuar fazendo? Só porque escola faz?”Aponto esse evento discursivo como uma questão que 

confirma a presença do discurso contra-hegemônico que questiona a prescrição curricular e que 

busca alternativas para reconstrução do currículo, assumindo a voz das correntes teóricas 

educacionais defensoras da importância da participação ativa dos sujeitos envolvidos nas práticas 

pedagógicas, das necessidades de respeitar etapas de desenvolvimento infantil...   

No entanto, identifico também a presença de novas hegemonias que estão de acordo com a 

ordem do discurso escolar: Como justificar que “novos” conteúdos escolares são mais legítimos, 

mais verdadeiros do que outros? Quem determina esse valor? No processo de “novas seleções” que 

ênfases são dadas? Assim sendo, ainda que as intenções sejam de questionar a organização dos 

saberes, a ordem do discurso escolar acaba por impor novas regras.  

Constato assim que o fato de pensar outras formas de organização curricular não significa 

assumir um relativismo absoluto, nem mesmo adotar a conformidade da tendência universalizante da 

escola em pensar os saberes. 

                                                 
9
  Esse termo é utilizado por Fairclough (2001, p.166) para referir-se as articulações estabelecidas entre textos, 
relacionados a um mesmo tipo particular de discurso que passaram por processos de transformação, considerando as 
rotinas específicas as instituições. "Especificar as cadeias intertextuais nas quais entra um tipo particular de discurso é um 
modo de especificar sua distribuição" (id. p.108). “Assim, os diferentes tipos de texto variam radicalmente quanto ao tipo 
de redes de distribuição e cadeias intertextuais em que eles entram e, portanto, quanto aos tipos de transformação que 
eles sofrem" (id. p.167). 
10 Para Fairclough (2001) é um componente acional “ parte de seu significado interpessoal, a ação social que realiza” 
(p.111), ou seja, é a parte do significado ideacional. 
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Enfim, o saber escolar é objeto de referência dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa, e 

podemos constatar essa afirmação nos textos escritos dos documentos, bem como nos trechos, ora 

notabilizados expressos pelas falas dos sujeitos entrevistados. Porém, chamo atenção para meu 

entendimento acerca de tais apropriações: percebe-se, pelo vocabulário utilizado e também pelas 

cadeias textuais – que se configuram à medida que a preocupação por reafirmar a escola como um 

‘espaço de saber’ aparece a todo momento –, que o processo de construção desse saber escolar não é 

problematizado. Percebe-se sua importância, opera-se com suas especificidades, mas a discussão 

epistemológica ainda não alcança uma dimensão central nas escolas, nem mesmo no momento de 

atuação da noosfera na definição dos saberes a serem ensinados e aprendidos11. Essa constatação não 

pretende identificar esta ‘lacuna epistemológica’ de modo maniqueísta, mas antes e 

fundamentalmente, evidenciar o movimento inconcluso, porque não finito; contingente, porque 

híbrido; enunciativo, porque discursivo, em que se inserem as negociações de sentidos que são 

próprias da relação escola/saber/poder. 

Nessa direção, considero que a medida que a natureza epistemológica dos saberes escolares 

deixa de ser explorada,  a presença de discursos homogêneos ganham relevo. O discurso da 

universalidade que não se preocupa em discutir os saberes, uma vez que o conhecimento científico, 

legitimado e validado, é naturalizado, assumindo a condição de conhecimento verdadeiro a ser 

ensinado. Simultaneamente a presença de outro discurso que embora reconheça a natureza dos 

saberes escolares, tende a pulverizar a discussão dos saberes, evitando o enfrentamento com as 

implicações políticas desse reconhecimento.   

È nesse sentido que continuo apostando na importância da discussão, ainda pouco enfrentada, 

da produção dos saberes escolares, especialmente, no processo híbrido de produção curricular. 

Percebo que tal posição assumida não significa desvincular-se da crença no papel político que a 

escola ocupa na sociedade atualmente, mas antes, pensá-la sob uma ótica menos "engessada", sem, 

contudo, cair num relativismo epistemológico.  

 

 

 

 

                                                 
11  GABRIEL (2003), ao detalhar suas interlocuções com aspectos da teoria da transposição didática de Yves 
Chevallard, aponta as instâncias definidoras de diretrizes pedagógicas, como exemplo de noosfera em ação, e afirma 
também que essas instâncias não estão, necessariamente fora da escola, podendo ser exercidas pelos próprios professores, 
em momentos de reflexão e definição de sua própria prática. 
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