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Introdução 

Este estudo se insere em uma constante busca de se repensar o currículo, 

principalmente no espaço escolar. A nossa trajetória no magistério, nos últimos vinte 

anos, tanto em escolas do município do Rio de Janeiro (ora como regente de turma, 

como supervisora escolar ou como membro do grupo de avaliação e reformulação da 

proposta curricular da MultiEducação/RJ); ou ainda como professora de Didática e 

Prática de Ensino na Formação de Professores em nível médio e também 

desenvolvendo trabalhos de pesquisa em currículo, tem-nos motivado a procurar 

entender determinadas ambivalências, contradições, silêncios, tendências e efeitos que 

se fazem presentes no contexto da prática escolar. Além disso, o fato de termos 

participado de algumas reuniões (de novembro de 2000 a março de 2001), em uma 

escola normal, na fase final de nossa dissertação de mestrado, nos apontou a 

possibilidade de aprofundar um tema e desenvolver questões que acabaram 

construindo nossa tese: o foco nos discursos curriculares oficiais sobre a mudança 

curricular estabelecida pelo eixo proposto e pelo status das comunidades disciplinares 

de Didática e Sociologia da Educação no contexto da prática escolar de duas escolas 

normais públicas, com a função precípua de se desenvolver um novo perfil do 

professor a ser formado.  Nessa reforma, foi produzida a proposta curricular do Estado 

do Rio de Janeiro e assinada pela Secretaria Estadual de Educação (SEE-RJ) em 

parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), durante o mandato do 

governo Rosinha Garotinho (2003-2006) e dirigida às escolas da rede pública de 

ensino médio.  

Nosso objetivo foi de investigar os novos discursos no processo de 

(re)apropriação/(re)interpretação/(re)significação dos documentos curriculares, 

principalmente o Livro IV (2006), pelas disciplinas Didática e Sociologia da 

Educação, no contexto da prática das duas escolas. Nessa investigação, interessou-nos, 

principalmente, compreender como as comunidades disciplinares de Didática e de 

Sociologia da Educação, os supervisores/coordenadores pedagógicos à frente das 

discussões concebem o novo perfil do professor e a nova mudança curricular que 

alterou a matriz curricular do curso normal, incluindo disciplinas como a Sociologia da 

Educação, ampliando a carga horária de Didática, desmembrando-a em quatro 
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“didáticas” e com outra nomenclatura e especificando uma nova organização 

curricular em três eixos. Procuramos apontar como esses discursos foram 

recontextualizados (BERNSTEIN, 1998, 1996) e como esses novos discursos 

hibridizados (GARCÍA CANCLINI, 1998) foram constituídos na prática escolar das 

duas escolas. Partimos da abordagem de recontextualização de Bernstein de quem Ball 

se apropria ao se referir à transferência de significados de um contexto a outro e com 

base no “ciclo de políticas” (BALL, 1989, 1992). 

Para dar conta dessa investigação da prática, desenvolvemos dois eixos teóricos 

que nortearam a pesquisa: o ciclo contínuo de políticas, com foco nas propostas 

curriculares na micropolítica escolar e o da cultura escolar, assumidos via abordagem 

etnográfica qualitativa. Desenvolvemos essa abordagem com dois “estudos de caso do 

tipo etnográfico” (ANDRÉ, 2005, p.23). Fizemos “observação participante” (ibid, p. 25) 

do cotidiano nas duas escolas e descrição objetiva das percepções particulares dos 

sujeitos da nossa pesquisa, denominada por Geertz (1989, p. 20) de “descrição densa”.  

No primeiro momento, de caráter exploratório (de julho de 2005 até novembro 

de 2006) nossa intenção foi de levantar os documentos oficiais nas escolas que vinham 

sendo discutidos pelos sujeitos envolvidos, textos das comunidades disciplinares de 

Didática e de Sociologia da Educação produzidos para os alunos ou em produção, 

planos de curso dessas disciplinas, textos, projetos políticos institucionais, projetos 

pedagógicos, circulares, atas de COC (Conselho de Classe), roteiros para Centros de 

Estudo, cadernos de aviso e jornais escolares produzidos nas instituições.  

No segundo momento, estivemos em campo de novembro de 2007 a agosto de 

2008 quando tivemos oportunidade de fazer entrevistas gravadas com dezessete 

professores de Didática e sete de Sociologia da Educação e com quatro coordenadoras 

pedagógicas, uma orientadora educacional e uma diretora adjunta de uma das escolas, 

perfazendo um total de 30 professores entrevistados. A análise dos dados buscou 

detectar, entender o processo de reapropriação de discursos pelas propostas curriculares 

na formação de professores de nível médio de ensino, visando contribuir para a 

compreensão dessa apropriação pelas propostas curriculares, oficiais ou não, além dos 

discursos que circulam nos contextos aqui considerados. A intenção de estudar duas 

escolas é pouco comum e se baseia na nossa intenção de obter maior profundidade (pelo 

estudo dos campos) e amplitude (pela forma variada de coleta de dados) - para 

investigar como esse cruzamento interage com os dos documentos curriculares 

considerados no estudo. 
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Assim, explicitamos o caminho teórico-metodológico que desenvolvemos ao 

longo da pesquisa feita. Sendo assim, organizamos este trabalho em duas partes. Na 

primeira, tratamos das políticas curriculares no Brasil, no ensino médio e na formação 

de professores, via abordagem do “ciclo de políticas”, de Stephen Ball, focalizando a 

micropolítica das escolas pesquisadas: suas histórias, contextos e culturas institucional e 

disciplinar. Na segunda parte, discutimos e analisamos a política curricular nas escolas 

pesquisadas, quanto ao perfil do professor e à mudança curricular preconizados, 

situando algumas falas dos professores entrevistados.  

Concluímos que é importante pensar que mudanças estabelecidas por 

documentos oficiais, leis, decretos ou propostas curriculares podem não chegar à 

viabilização na prática porque é processo a médio-longo prazo, além da necessidade de 

conhecê-las, entender as razões de sua existência e discuti-las com os pares.   

 

As políticas curriculares no Brasil: a formação de professores via “ciclo de 

políticas” 

Nos últimos anos, vêm sendo desenvolvidas em vários países reformas 

curriculares nos sistemas básicos de ensino. Para Ball (1998), de maneira não-uniforme, 

essas reformas vêm sendo submetidas a interpretações múltiplas que inter-relacionam 

questões globais e locais. Também na América Latina nesse início de década foram 

sancionadas leis de educação em diferentes países construindo, portanto, políticas de 

currículo nacional, inseridas no contexto da globalização de propostas curriculares, 

podendo ser consideradas como uma tentativa de se estabelecer um novo discurso. A 

partir daí, a tendência é interpretar que a política vem “de cima para baixo”, de que 

todas as políticas são homogêneas.  

Nesse sentido, a abordagem teórica de “ciclo de políticas” considera a complexa 

e dinâmica natureza da política educacional mais como um processo do que como um 

produto. Na década de 1990, Ball (2001, 2000, 1998, 1994, 1992, 1989) tem 

argumentado em sentido diverso da interpretação linear do resultado dessas políticas: as 

políticas de currículo são processos de negociação complexos, nos quais “momentos” 

como a produção dos documentos curriculares e o trabalho de re-criação dos professores 

na escola, devem ser entendidos como imbricados. O modelo de ciclo de políticas 

possui três contextos principais: o contexto de influência, de produção de textos e o 
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contexto da prática. É importante destacar que esse referencial teórico-analítico é 

dinâmico e flexível, conforme podemos visualizar no gráfico1 a seguir: 

 

       Política Curricular como Processo 
 

                                              CONTEXTO DE INFLUÊNCIA 
 
 
 

 
 
 

 
     CONTEXTO DE DEFINIÇÃO DE TEXTOS                      CONTEXTO DA  
                                                                                                        PRÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 

o contexto de influência: é onde a política pública normalmente é iniciada. Nesse 

contexto é onde grupos interessados “lutam pela influência da definição e do propósito 

social da educação” (BOWE, BALL & GOLD, 1992, p. 19-20). Nesse contexto, ainda, 

os conceitos-chave da política adquirem legitimidade e sustentam o discurso inicial da 

política. No segundo contexto, de produção de textos, os autores observam que, 

enquanto o contexto de influência está impregnado de determinadas ideologias dos 

grupos que definiram a finalidade da educação, os textos da política surgem, 

normalmente, expressando uma linguagem mais geral e de domínio público, apelando 

para o senso comum popular e na forma escrita que deixa transparecer uma situação de 

condições ideais, referidas por Bowe, Ball e Gold (1992, p. 21) como: “idealizações do 

mundo real”.  

O terceiro contexto é o contexto da prática, onde a política está sujeita à 

interpretação e recriação. Nessa dimensão, as definições curriculares são reinterpretadas, 

os textos das políticas também são re-criados e re-interpretados. Ou seja, nas escolas, 

nos diferentes níveis da esfera oficial e nos diferentes contextos pelos quais circulam os 

textos das políticas curriculares, sempre há processos de re-contextualização, fazendo 

                                                 
1 FONTE: BOWE, BALL & GOLD, 1992, p. 20.  
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com que as políticas curriculares precisem ser interpretadas para além do que está 

prescrito.  

No caso brasileiro, a política educacional da década de 1990 foi marcada por 

essas reformas em conseqüência de alguns indicadores educacionais preocupantes que 

apontam, entre outros, para questões relacionadas à desigualdade social no país, à falta 

de eqüidade no tratamento dos alunos, aos índices de evasão e de repetência. A proposta 

curricular do Estado do Rio de Janeiro está inserida nesse contexto.  O ponto de partida 

para modificar esse quadro tem sido o da revisão da formação de professores e o da 

melhoria da qualidade do ensino, no sentido de tentar assegurar a concretização do 

direito do aluno de aprender na escola.  

A proposta curricular do Estado do Rio de Janeiro foi elaborada pela Secretaria 

de Educação em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e foi 

denominada de “Reorientação Curricular do Estado do Rio de Janeiro”. Destina-se aos 

professores do ensino médio e do ensino fundamental (2º segmento) da rede pública 

estadual de ensino, estando organizada da seguinte forma: livro I, correspondendo à 

área de Linguagens e Códigos; livro II, referente à área de Ciências da Natureza e 

Matemática; livro III, relativo à área de Ciências Humanas; livro IV, volume 

específico para os professores das disciplinas de formação profissional das escolas 

normais em nível médio; livros V e VI, direcionados à educação de jovens e adultos. 

Os documentos da Reorientação Curricular foram apresentados no ano de 2006 

pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, mas sua proposta e 

elaboração datam desde os meados de 2004. O LIVRO IV (2006) por ser dirigido às 

escolas de ensino médio dialoga mais com os PCNEM na medida em que nesse 

documento é privilegiada a idéia da mudança curricular como a solução para todos os 

problemas na educação atual.  

O LIVRO IV da SEE/RJ (2006), da formação de professores, foi resultado de 

um Conselho Técnico instituído a partir de 2000 e composto por mais dois 

representantes de cada uma das 135 unidades escolares que oferecem o curso Normal e 

pelos vinte e nove Gerentes de Ensino e Gestão, no Rio de Janeiro. Esse Conselho 

decidiu discutir a mudança e o compromisso dos professores com a construção de um 

curso de formação de professores de qualidade.  

Entendemos que as políticas não mudam todas as circunstâncias, mas podem 

mudar algumas das circunstâncias nas quais trabalhamos. Pela análise de Ball (2001, 
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2000, 1994) geralmente deixamos de pesquisar, analisar e conceituar os ‘ajustes 

secundários’ que relacionam os professores com a política e com o Estado de diferentes 

modos. Cabe, portanto, discutir a idéia de resistência e consideramos o conceito de 

cultura ou culturas presentes nas comunidades disciplinares escolares de Didática e de 

Sociologia da Educação. Nas instituições, esses conceitos foram a nossa via etnográfica 

de pesquisa que, articulados com o objeto de pesquisa, permitiram a construção de 

instrumentos heurísticos2 coerentes com a apreensão, interpretação e consecução dos 

objetivos a que nos propomos neste estudo. 

 

A apropriação dos discursos sobre mudança curricular e perfil do professo 

Segundo Ball (1989), as negociações das propostas na escola são feitas pelas 

ideologias dos professores, pois suas tomadas de decisões passam por seus interesses 

pessoais, ideológicos e não só por suas concepções teóricas. Para Ball (ibid), o melhor 

momento para se compreender porque algumas escolas mudam e outras, não, é o 

momento de crise na escola; é o momento de mudança. Quanto menor a organização 

dessas comunidades, maior a dificuldade de legitimação.  

Ainda, para Ball (1989), o estudo da micropolítica escolar pode contribuir para a 

compreensão das escolas como organizações e é fundamental o seu estudo para a 

introdução de inovações no processo ensino-aprendizagem e para o estudo das políticas 

curriculares. Ball (ibid) discute as formas de se entrar na “caixa preta” da escola e 

questiona o fato de se dizer que a escola só faz reprodução (visão funcionalista). Ou seja, 

não podemos ignorar a necessidade de revelar determinados aspectos ou traços da 

cultura e realidade institucional pode nos apontar indícios que, articulados, não só dão 

uma identidade própria às disciplinas do nosso estudo (Didática e Sociologia da 

Educação), como também podem nos ajudar a compreender a produção dessas políticas 

no contexto da prática escolar.  

Em virtude dessas reflexões, investigar as disciplinas de Didática e de Sociologia 

da Educação no currículo da formação de professores nas duas escolas está relacionado 

ao entendimento dessas culturas escolares, inseridas em uma cultura institucional maior, 

com influência na orientação dos rumos das políticas nas escolas, visto que essas 

comunidades reinterpretam, também de forma diferente, os documentos das políticas. 

                                                 
2 Segundo André (1995, p. 35), os eixos teóricos da pesquisa são um dispositivo heurístico.  Ou seja, com 
a capacidade  de oferecer “insights” e conhecimentos que clarificam os vários sentidos do fenômeno ao 
leitor, estabelecendo novas relações.  
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Logo, a cultura institucional, as disciplinas como culturas no espaço escolar indicam 

uma circularidade de discursos dessas políticas e que o foco nas distintas culturas dos 

professores pode gerar não apenas concepções curriculares distintas, mas também 

práticas de ensino distintas. Importante ressaltar que nosso estudo não é sobre cultura(s), 

especificamente. Não estudamos a cultura das escolas, porém foi necessário entender 

essas culturas, no sentido de compreendê-las como sistemas ou códigos de significados 

que conferem sentidos às ações dos sujeitos envolvidos no contexto especificado (HALL, 

2003).  

Para André (2005, 2005a, 1997, 1995) a descrição densa da realidade estudada 

pode ser viabilizada se o pesquisador lançar mão de diferentes técnicas de coleta de 

dados e de fontes variadas de dados no estudo etnográfico. Ainda, a autora diz que “por 

descrição densa entende-se uma descrição completa e literal da situação investigada” 

(ANDRÉ, 2005, p. 18). Essa pesquisadora especifica que, a variedade de fontes como 

levantamentos, registros documentais, fotografias, entrevistas, imagens, figuras 

literárias, além do método básico de observação participante3, conjugados, permitem a 

“descrição densa”, abordada anteriormente.  

Nesse quadro, situamos nosso estudo nas duas escolas com contextos sócio-

culturais diferentes, situadas em bairros de regiões opostas no mapa do Rio de Janeiro e 

atendendo a um número diferente de alunos. O critério para a escolha de duas escolas 

decorreu, inicialmente, da nossa disponibilidade cronológica de estar e de pesquisar em 

duas escolas (e não mais que em duas), por tempo prolongado. Além disso, a nossa 

história como professora-pesquisadora esteve ligada a essas instituições de alguma 

forma, o que nos permitiu ter livre acesso aos campos. 

A ESCOLA A está situada em um subúrbio da zona norte da cidade do Rio de 

Janeiro, em um pólo industrial e comercial, na principal via do bairro, muito 

movimentada, cercada por favelas e que liga o bairro ao centro da cidade e à Baixada 

Fluminense (região próxima da escola e de nível sócio-econômico-baixo, onde ficam as 

denominadas “cidades-dormitório”). Desde 30 de dezembro de 2004, através do Decreto 

3180, essa instituição passou a denominar-se Instituto de Educação. O critério para se 

transformar em Instituto baseou-se no fato de a escola passar a atender critérios como: 

projeto político pedagógico voltado para atividades interdisciplinares e coerentes com o 

                                                 
3  Segundo Erickson (1989 apud ANDRÉ, 1997a), pela observação participante, o pesquisador deve 
procurar descrever os significados das ações e interações através do ponto de vista dos sujeitos da 
pesquisa. 
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projeto político pedagógico maior da instituição (NORMALISTA TOTAL, 2000), o 

fato de a escola ter criado uma creche para as alunas grávidas e a implantação do 

segmento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Essa escola tem 62 anos de 

existência (inaugurada em 1946) e atende a uma faixa de 3000 alunos, distribuídos em 

42 turmas de primeira até a quarta série normal, em três turnos. A escola possui também 

uma creche/maternal, a Educação Infantil e o Ensino Fundamental até o quinto ano 

infantil. Atualmente, a escola possui cerca de 140 funcionários, com um total de 100 

professores em turma. Desse número total, uma faixa de 83 professores estão em turma 

no curso normal. 

Do grupo de professores entrevistados (11 de Didática e 4 de Sociologia da 

Educação), a grande maioria faz dupla jornada em outra escola.  

A ESCOLA B situa-se em um bairro (zona sul residencial) de classe média alta 

da cidade do Rio de Janeiro, na rua principal do bairro e bastante movimentada que 

interliga a zona sul à zona oeste da cidade. A escola fica situada a dois quarteirões de 

duas favelas que circundam essa parte do bairro e é vizinha de um dos maiores e mais 

importantes hospitais públicos do Rio de Janeiro. Atualmente, possui dois cursos de 

ensino médio: o Curso de Formação de Professores (manhã e tarde) e o Curso de 

Formação Geral (noite). A escola possui 36 anos e foi construída em um prédio de cinco 

andares que comporta cerca de 1000 alunos. Essa escola denomina-se Colégio Estadual 

e atende, atualmente, a 670 alunos distribuídos em 23 turmas que vão da primeira a 4ª 

série do curso normal. O nível sócio-econômico é variável, convivendo alunos de 

classes populares e de classe média, chegando a ter alunos oriundos de cidades vizinhas 

do Rio de Janeiro.  

A escola possui um total de 64 professores, sendo que 14 de Didática e 3 (três) 

de Sociologia da Educação. Desse número, entrevistamos 6 professores das “didáticas” 

e 3 de Sociologia da Educação.  

Outro critério importante para a escolha dessas escolas como campo de pesquisa 

foi o fato de estarem em processo de mudança de gestão. Enquanto a ESCOLA A esteve 

de 1991 a 2005 com um mesmo gestor, sempre re-eleito pela escola e pela comunidade, 

a ESCOLA B passou por quatro gestões nesse mesmo período. A última equipe de 

gestão atual foi iniciada em 2005, na ESCOLA A, que esteve sob a mesma gestão de um 

diretor durante 14 anos. Em junho de 2008, durante esse mesmo período, a ESCOLA B 

passou para a sua quinta gestão. Consideramos esse fato importante na nossa pesquisa 

porque, conforme já mencionamos anteriormente, o momento de mudança, de crise, de 
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conflito na instituição é importante porque é no processo de conflito que acontecem as 

mudanças e esse é o momento onde as lideranças das comunidades escolares se definem 

e passam a orientar os rumos da escola (BALL, 1989).  

No caso das comunidades disciplinares de Didática e de Sociologia da Educação 

na ESCOLA B percebemos que, na opinião dos professores entrevistados e no relatório 

dos alunos (feito sob a orientação da orientadora educacional), a comunidade disciplinar 

de Didática aparece ainda um pouco mais valorizada que a de Sociologia da Educação 

até mesmo por um fator histórico que se explicita na fala de alguns professores 

entrevistados e em expressões como:  

na minha época havia um grupo de Didática orientado por uma 

professora excelente de 70 anos em  uma sala de Didática, em 

uma mesa enorme, onde nós tínhamos um horário para a 

discussão da disciplina e todos vínhamos pra cá antes do horário 

de aula!... os professores mais novos respeitavam muito ela!... 

(Professora ROSA de Didática) 
 

o grupo de Didática se esfacelou! As outras áreas, de Sociologia,  

por exemplo, questionam por que o grupo de Didática é mais 

importante?(Professora DÁLIA de Didática) 
 

Por outro lado, constatamos que o pequeno grupo de Sociologia da Educação 

vem se firmando na instituição ao longo dos últimos três anos, No momento, o grupo 

está à frente de um projeto sugerido pela SEE de “Formação Afro para Professores”, 

sob iniciativa do MEC com a intenção de colocar em prática a lei 10.639/2003 que trata 

do ensino obrigatório da história da África e da cultura afro-brasileira nas redes de 

educação básica, públicas e privadas. O grupo planeja tornar o projeto interdisciplinar 

com o propósito de formar o futuro professor multicultural. O grupo tem realizado 

discussões e tem planejado atividades, além de discutir temas a serem incorporados nas 

várias disciplinas para serem trabalhados com os futuros professores.  

Na ESCOLA A, nas entrevistas feitas e nas conversas realizadas com os 

professores de Sociologia da Educação, constatamos que esse grupo não participou 

dessas discussões. Na época, a disciplina de Sociologia da Educação não constava da 

matriz curricular e, portanto, não havia professores representantes dessa disciplina nas 

reuniões. Num segundo momento, analisamos as falas desses professores, considerando 

suas interpretações sobre o princípio da mudança curricular, na proposta curricular do 

LIVRO IV (2006), para a formação de professores. Algumas das respostas dos 

professores entrevistados da comunidade disciplinar de Sociologia da Educação 

entrevistados na ESCOLA A foram as seguintes: 
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Tive oportunidade, sim, de conhecer a proposta curricular há 

pouco tempo, mas quanto à participação, só tive acesso após a 

sua elaboração, ou seja, já em uso na escola. Não sei se a 

disciplina ficou mais valorizada com essa proposta, pois tenho 

pouco tempo lecionando essa disciplina (somente um ano e 

meio). Não sei o que mudou nessa proposta. (Professora 
MARGARIDA). 
 
 
Não, não tive oportunidade de participar da elaboração dessa 

proposta. Essa disciplina ainda não está valorizada porque a 

Sociologia foi determinada obrigatória agora. Para que ela seja 

valorizada, há necessidade de uma política pública que valorize 

o magistério e também as outras disciplinas para uma melhor 

formação de cidadãos e profissionais em uma visão holística. 

(Professora MIOSÓTIS) 
 

Essas falas indicam que a comunidade disciplinar de Sociologia da Educação 

dessa escola recebeu a proposta da inclusão da Sociologia da Educação na sua matriz 

curricular, às vezes como uma forma possível de legitimação via lei estabelecida por um 

ou outro professor, às vezes com certa indiferença, visto que até o presente momento 

sequer o professor, pelo pouco tempo lecionando essa disciplina nunca teve contato com 

qualquer proposta ou porque tem pouco tempo lecionando essa disciplina.  

Nesse processo de recontextualização de discursos, ao mesmo tempo em que os 

documentos propõem a inclusão da disciplina Sociologia da Educação4, eles tendem a 

refletir o quadro mais amplo da reforma cujos princípios preconizados, como o da 

mudança curricular, acabam sendo reconhecidos pelos professores. A fala dessa 

comunidade disciplinar na ESCOLA A aponta para uma possível mudança, a princípio 

de um possível reconhecimento no futuro do status da disciplina pela legalidade da sua 

inclusão na matriz, que vem sendo construída nas relações com as outras disciplinas e 

que depende da liderança exercida pela gestão escolar. Os discursos que a inclusão 

dessa disciplina assumem nos documentos remetem, a princípio, a uma necessidade 

social de existência (GOODSON, 1983) que a disciplina assume e que podemos 

distinguir no LIVRO IV (2006).  

As falas da comunidade disciplinar da ESCOLA B indicam que a idéia de 

mudança trazida pela nova proposta curricular representa desafios e, ao mesmo tempo, 

                                                 
4 Até a inclusão da Sociologia da Educação, pela Resolução SEE/RJ, n. 2353 de 02 de janeiro de 2001, as 
grades curriculares anteriores do curso normal não previam essa disciplina. Nas duas últimas grades 
curriculares: Parecer 23/1990 e o Parecer n. 69/1994, só estava prevista a disciplina denominada 
“Fundamentos da Sociologia”. 
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representa um instrumento facilitador da aprendizagem no trabalho do professor, na 

medida em que a gestão criar espaços valorizados para discussão. 

Isso chegou como chegam muitas coisas aqui: de cima para 

baixo!  Não pode ser “camisa de força”! (...) Agora, nós temos 

que discutir a compreensão da proposta. Para isso, os gestores 

precisam flexibilizar e dar oportunidade de criação de espaços 

valorizados para a discussão entre todos os envolvidos! 
(Professor GIRASSOL) 

 
Nas entrevistas feitas com os professores da comunidade disciplinar de Didática 

da ESCOLA A foi comum essa comunidade apontar, por exemplo, para o fato de que a 

mudança trazida pela recente proposta poderia ser descrita pela “crise” de uma 

tendência global nas diferentes especializações da Didática. 

A comunidade disciplinar de Didática dessa escola, mesmo na sua maioria de 

professores não tendo participado diretamente da sua elaboração, recebeu a proposta 

identificando que a mudança trazida pelo documento foi no sentido do 

desmembramento da tradicional Didática nas didáticas nomeadas como 

“Conhecimentos Didáticos Pedagógicos em ...” e do aumento da carga horária. Ou seja, 

a idéia de mudança e de valorização foi recebida e associada ao quantitativo de 

horas/aula a serem distribuídas no horário escolar ou até mesmo a algo que não é novo 

na prática de alguns professores porque: 

Na verdade, não percebi nenhuma diferença com essa nova 

proposta, pois eu já fazia tudo isso e sempre busquei qualificar a 

minha prática buscando Acho, sim, que precisamos estar mais 

próximos dessas mudanças educacionais e, para isso, eu espero 

que o processo de formação continuada seja mais qualificado 
(Professora DÁLIA). 

 

Assim, a idéia de mudança é interpretada por uma valorização do magistério 

que passa a ser urgente. Essa valorização aparece nos discursos sob variadas formas: o 

desmembramento e a modernização da Didática tradicional, a valorização do curso 

normal e da prática, pelo aumento da carga do curso com a diluição de disciplinas 

práticas pelos quatro anos do curso, por um tipo de trabalho mais aprimorado e a 

necessidade de um processo de formação continuada que seja mais qualificado, a fim 

de darem conta dessas mudanças propostas.  

Ball (1997) incorpora a recontextualização por hibridismo com a intenção de 

entender as nuances e culturas locais por onde circula a política curricular. A 

circularidade de discursos nos dois contextos sobre a valorização profissional vem 

associada nas falas dos entrevistados, a uma formação continuada imprescindível para a 
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necessária profissionalização, característica esta socializadora do conhecimento, da 

atuação e da capacidade de ser professor. 

Ou seja, como discute Ball (1994), as definições políticas para orientar a 

formação de professores não se encerram nos textos legais das reformas curriculares, 

mas permanecem em processo de contínua produção pelos grupos disciplinares nas 

escolas. Esses grupos disciplinares atuam no sentido de construir novos sentidos ao se 

expressarem com os termos ênfase, disciplina, disciplinas, delineamento para se 

referirem às mudanças na Didática proposta pelo documento no que se refere ao 

desmembramento dado à Didática e que surge na proposta com nomes de didáticas 

diferentes.  

Há um grupo minoritário da comunidade disciplinar de Didática na ESCOLA B 

que recebeu e leu a proposta curricular com sentidos de: maior valorização da disciplina 

Didática com o seu desmembramento em outras didáticas, democracia compartilhada, 

de construção coletiva, proposta como instrumento que tem a voz do professor. Senão, 

vejamos:  

o que me encantou foi que pela primeira vez, a gente respirou 

democracia  na produção curricular dentro da SEE(...) Eu nunca 

vi matriz curricular do estado ser discutida  com professores 

dentro das escolas. Aqui na escola teve uma discussão muito 

tímida. Ela pode ter alguns defeitos, mas ela tem muito (ênfase 
do professor) a voz do professor (Professor COPO DE LEITE) 

 
Ou seja, as escolas respondem de diferentes modos às propostas de mudança. Há 

espaços de re-interpretação, de se modificar essas formas de respostas com as práticas 

nos contextos escolares diferenciados. Nessa perspectiva, temos que considerar dois 

pontos: toda política curricular propõe práticas curriculares que não se resumem, apenas, 

nos documentos e também não se pode descartar a importância, segundo Ball (1997), de 

que os textos não têm sentidos fixos. Existem os três contextos e há sempre processos 

de contestação entre um e outro contexto. 

Daí surge uma convergência de discursos nas políticas curriculares do curso 

normal como a valorização do curso normal, escola de qualidade, valorização da 

disciplina Didática, valorização do magistério. Repetimos que o fato de esses discursos 

serem comuns na comunidade disciplinar de Didática das escolas pesquisadas, isso não 

quer dizer que sejam homogêneos. Há sempre processos de contestação entre um e 

outro contexto por onde esses discursos das políticas circulam.  
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Constatamos, que essa política para a formação de professores contou com a 

participação efetiva de algumas lideranças dos contextos referidos por Ball (1997), 

especialmente pelo contexto de produção de textos e pelo contexto da prática e que, 

tanto na ESCOLA A, quanto na ESCOLA B especialmente a comunidade escolar de 

Didática se constitui uma importante mediação das definições curriculares nas escolas, 

tanto por sua trajetória histórica com um status definido e respeitado na matriz 

curricular da formação de professores, como também pelo fato de que, nessas duas 

escolas pesquisadas os professores selecionados para participar diretamente das 

discussões, nas suas diferentes fases, quase sempre foram os professores de Didática.  

Sendo assim, torna-se importante analisar o conceito do novo perfil do professor 

a ser formado, dialogando com os autores até aqui citados e argumentando que a 

concepção do perfil do professor nos documentos analisados aparece sempre associada 

à idéia de melhoria dessa modalidade de formação, de valorização cultural pela 

sociedade e de uma formação profissional muito superior à atual.  

Os discursos das comunidades disciplinares de Didática e de Sociologia da 

Educação nas escolas pesquisadas apontam para um perfil de professor leitor ou de um 

professor que domine as habilidades de leitura e que se faz urgente formar atualmente 

na escola normal. Nas falas dos 30 professores entrevistados das comunidades 

disciplinares de Didática e de Sociologia da Educação das duas escolas, a grande 

maioria (17 professores) enfatiza a idéia do domínio da leitura, de saber ler, interpretar, 

analisar. Ainda, os discursos para a formação desse futuro professor circulam entre se 

formar um professor reflexivo e pesquisador, que saiba se auto-gerenciar, ter 

consciência de seu papel na sociedade e estudando sempre.  

Na realidade que observamos nas duas escolas normais da nossa pesquisa, o 

discurso do domínio da leitura como comportamento de saída do curso normal aparece 

na fala da maioria dos professores entrevistados. Falas como A gente não pode formar 

um educador semi-analfabeto!!! Os professores das disciplinas podem saber 

teoricamente (ênfase da professora) pensar no perfil necessário ao novo professor a ser 

formado, mas na prática não rola! Outra professora enfatiza que: Nessa formação a 

questão da leitura é muito importante... eu gosto de ler. Então, aqui na escola a questão 

da leitura é muito importante. Precisamos de professores que saibam ler! (ênfase da 

professora). Expressões como um aluno que esteja bem alfabetizado, a questão da 

leitura, deveria ser o fio condutor para formar o perfil desse futuro professo, dominar o 

básico de conteúdo, a escola normal tem que trabalhar e formar leitores, ler textos, eles 
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têm mais dificuldade de ler e isso é importante! Esse novo professor a ser formado 

precisa sair com uma boa base: precisa saber ler, interpretar, analisar. Esses discursos 

expressam claramente um claro consenso entre os entrevistados da necessidade urgente 

de um professor que se aproprie da leitura e escrita na escola contemporânea.  

As comunidades disciplinares entrevistadas enfatizam e são quase unânimes em 

afirmar a atenção que deve ser dada à leitura na escola. O domínio da leitura seria pré-

requisito para se ter uma base sólida na aquisição dos conteúdos das disciplinas. Os 

entrevistados fazem alusão à interpretação e análise de textos. Se interpretarmos a 

expressão “domínio da leitura e escrita” como uma marca original da idéia de que esse 

domínio abrange todas as competências transversais para a apropriação permanente da 

leitura e escrita, podemos também entender essa idéia como a de que possibilita a 

formação do professor-leitor. Trata-se, portanto, de se redefinir um discurso “velho” por 

um “novo” que tenta substituí-lo.  Ou seja, na recontextualização dos discursos, ao 

passar pelos processos de hibridização (GARCIA CANCLINI, 1998) esses discursos 

perdem suas marcas originais, outras concepções se associam a esses textos. Os 

conceitos de Ball, Bernstein e de Garcia Canclini nos permitem entender o processo de 

reinterpretação e de legitimação de “novos” discursos associados a “velhos” e que 

tendem a se legitimar nas propostas curriculares.  

Devemos destacar o fato de essas comunidades disciplinares elegerem o perfil 

do futuro professor como o do profissional que precisa, principalmente na fala da 

grande maioria, dominar a leitura e escrita. Uma grande parte dos professores 

entrevistados sinaliza para a formação de um professor leitor. Foi unânime a opinião 

dos professores de que esses alunos precisam sair da escola normal sabendo ler, 

interpretar e analisar. Em função dessa dificuldade dos alunos, os professores vêm 

adaptando suas aulas selecionando livros didáticos e textos simples e de fácil 

compreensão.  

 Na verdade, trata-se de um discurso antigo, de uma “velha” discussão que vem 

sendo pesquisada e registrada em todos os meios de comunicação: o aluno sai do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio sem dominar as habilidades básicas de compreensão 

em leitura, sem o exercício do pensamento interdisciplinar, o que dificulta tornar-se um 

profissional leitor com competências transversais. Ou seja, ser pesquisador, 

problematizador, cidadão crítico e profissional reflexivo.  

 

CONCLUSÃO 
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Foi possível constatar nas duas instituições a valorização histórica do status da 

disciplina Didática no currículo de formação de professores. Independente de a maior 

parte dos professores das duas escolas não ter participado ou recebido em mãos a nova 

proposta curricular, a disciplina Didática, mesmo sendo desmembrada em quatro outras 

didáticas, continua sendo assumida nos contextos das escolas como uma disciplina 

importante na formação do futuro professor.  

Na realidade, percebemos que, embora os discursos da comunidade disciplinar 

de Didática nas duas escolas apareçam com roupagem nova ao se referirem às 

“didáticas”, as especializações da Didática tradicional, essa comunidade tende a 

continuar uma tradição histórica da Didática no currículo das instituições: a Didática é 

disciplina que ocupa o lugar principal no currículo.  

Ainda, para a comunidade disciplinar de Didática das duas escolas, o fato de a 

disciplina Didática (ou as “didáticas”) ser recebida nas escolas, com a sua carga horária 

aumentada, tornou-se um fator para sua valorização no currículo. Todos os professores 

entrevistados das comunidades disciplinares de Didática e de Sociologia da Educação 

reivindicam mais espaços valorizados para discussão de propostas, para Centros de 

Estudo, para reuniões, para planejamento e entrosamento das disciplinas.   

Os discursos circulantes nas comunidades disciplinares das duas escolas 

apontam e valorizam uma nova função social da escola normal no momento histórico 

atualmente vivido nesses contextos disciplinares e institucionais: formar a médio, longo 

prazo um professor leitor para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental.  

Constatamos que fatores intrínsecos culturais, institucionais, disciplinares e 

singularidades estão presentes nas culturas das instituições pesquisadas e que não 

seguem uma lógica universal, o que torna essas escolas com uma finalidade social 

identitária, original e condizente com o seu contexto sócio-cultural. Sem essa 

consideração, corremos o risco de homogeneizar um currículo, essencialmente plural, 

multifacetado e com o viés do multiculturalismo. 
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