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UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA PESQUISAS NAS INTERSECÇÕES 

ENTRE CURRÍCULO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

 

Tábata Valesca Corrêa 

RESUMO 

Este trabalho consiste na apresentação do referencial teórico-metodológico utilizado como 

aporte de uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento. Essa pesquisa tem como foco de 

investigação o processo de atuação das práticas curriculares de professores no contexto do 

Ensino Médio Politécnico (EMP), inserindo-se, portanto, nas intersecções entre os campos do 

currículo e das políticas educacionais. O referencial teórico-metodológico apresentado neste 

trabalho refere-se à abordagem do Ciclo de Políticas (S. Ball) alinhada à Análise Relacional 

(M. Apple). Tendo em vista o foco do estudo na atuação das práticas curriculares de 

professores a partir de elementos que constituem a política do EMP, é importante situar neste 

trabalho o contexto que motivou essa política, bem como apresentar suas características. 

Ainda, realizo uma discussão dos conceitos de hegemonia e articulação que fundamentam a 

proposta metodológica aqui apresentada. Como a pesquisa a que este trabalho se refere está 

em etapa inicial de desenvolvimento, as considerações que faço são parciais e ainda em 

construção. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa de mestrado que se encontra em etapa inicial de 

desenvolvimento e consiste na apresentação do referencial metodológico da mesma. O estudo 

que venho realizando tem como foco de investigação a atuação das práticas curriculares de 

professores do ensino médio (EM) no contexto uma política educacional. Essa política refere-

se à reestruturação curricular do EM nas escolas da rede estadual do Rio Grande do Sul (RS), 

que instituiu o Ensino Médio Politécnico (EMP). 

A pesquisa em desenvolvimento insere-se nas intersecções entre currículo e políticas 

educacionais. É importante destacar que as instituições escolares não são campos neutros ou 

isentos das políticas educacionais e, por isso, não seria interessante investigar as práticas 

curriculares dos professores desconsiderando políticas educacionais que incidem sobre a 

construção dessas práticas. Nesse sentido, embora minha proposta de pesquisa não tenha 

como foco a política educacional do EMP, avalio importante investigar alguns aspectos mais 

gerais envolvidos na sua constituição, ou seja, situar essa política em um campo mais amplo 



 2 

de relações na sua trajetória constitutiva, permitindo uma análise mais complexa do contexto 

de atuação do EMP. Isso é importante porque o contexto de atuação do EMP corresponde ao 

meu campo potencial de análise, no qual a atuação das práticas curriculares dos professores 

envolve processos de des/re/articulação entre a política educacional e suas (re)interpretações. 

Ball (2011) distingue a existência de pesquisas “orientadas para políticas” e pesquisas 

“orientadas para a prática”, sobre isso o autor ressalta que 

 

grande conjunto de pesquisas sobre educação ou escolarização não se refere, de 

forma alguma, à política. [...] Ela é ignorada ou teorizada “fora do quadro”. É o que 

ocorre, particularmente, em pesquisas sobre sala de aula, professores e escolas que 

os tratam como autodeterminados. Ou seja, como algo fora de seus contextos 

relacionais – como se não fossem afetados ou constrangidos pelas exigências de um 

currículo nacional, [...] ou de competições locais. (p. 36) 

 

A partir dessas considerações feitas por Ball intento esclarecer e justificar minhas 

intenções de pesquisa. Sendo assim, na medida em que pretendo analisar como, no contexto 

do EMP, os professores concretamente atuam suas práticas curriculares – portanto levando em 

consideração a proposta instituída por essa política educacional – este estudo contempla a 

política educacional, embora não seja ela mesma o foco da sua investigação. 

O referencial metodológico que adoto para desenvolvimento da pesquisa, e que 

apresento como proposta neste trabalho, refere-se a duas abordagens que se relacionam e se 

interseccionam. Para contemplar o contexto de atuação do EMP, utilizo o Ciclo de Políticas 

(CP), desenvolvido por S. Ball e seus colaboradores R. Bowe e S. Gold. Alinhada a essa 

abordagem, e concernente à intenção de investigar as práticas curriculares (e as relações 

envolvidas em todo o processo de construção dessas práticas), apresento como um dos 

referenciais metodológicos o programa de análise concebido por M. Apple, qual seja: Análise 

Relacional (AR). 

Apple (2006) sustenta que, olhar seriamente, criticamente e de maneira comprometida 

para o interior da escola – adentrar a escola –, implica enxergar as práticas, as relações e os 

discursos percebendo como esses elementos se constituem e se des/re/articulam com os 

contextos mais amplos em que a esfera educacional está inserida e com os quais ela está 

relacionada. Nesse sentido, a AR alinha-se ao CP na medida em que fundamenta-se na ideia 

de relação, buscando estabelecer, portanto, relações entre os contextos que configuram a 

trajetória de uma política – os contextos, definidos por Ball, que perfazem o CP –, bem como 

com os contextos mais amplos da própria vida humana com os quais essa política se relaciona 
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– os contextos da vida social, econômica, política e cultural dos atores integram a instituição 

escolar. 

Conforme já mencionei, o foco da pesquisa que estou desenvolvendo não é a política 

educacional do EMP, mas avalio importante situar essa política educacional em um contexto 

amplo de suas influências, para posteriormente concentrar as análises no cotidiano escolar, 

onde os professores atuam suas práticas curriculares. Inicio, portanto, situando brevemente o 

contexto de reestruturação curricular do EM no RS. 

 

CONTEXTO DE REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR DO EM NO RS 

O EM tem protagonizado um cenário político educacional bastante problemático, em 

que as condições de trabalho dos professores são difíceis; os recursos financeiros destinados à 

educação são escassos e os índices de reprovação e de abandono da escola pelos jovens são 

preocupantes. 

A partir de dados divulgados pelo Inep
1
, aponto alguns indicadores relativos ao quadro 

nacional e, em especial, ao quadro estadual do RS, traçando alguns comparativos no que diz 

respeito às taxas de rendimento do EM, considerando o período compreendido entre 2007 e 

2011 – período anterior à instituição do EMP, quando esses dados foram, entre outros 

elementos, motivadores para a constituição dessa política educacional. 

No Brasil, os índices de reprovação e abandono em escolas pertencentes às redes 

estaduais chegaram, respectivamente, às taxas de 14,1% e 14,8%, em seus índices mais 

elevados, no período de 2007 a 2011. Em relação aos dados especificamente de escolas da 

rede estadual do RS, esses índices chegaram a 22,3% de reprovação e de 14,6% de abandono 

no mesmo período. Esses dados evidenciam no estado do RS uma situação educacional grave 

em que as taxas de reprovação escolar da sua rede ultrapassam os índices nacionais médios de 

reprovação nas escolas públicas estaduais do país. 

Na tentativa de modificar esse quadro educacional, em âmbito nacional, no ano de 2012, 

foram instituídas novas diretrizes pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), a partir da 

Resolução nº 2, de 30 de janeiro de 2012, que define Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (DCNEM/2012). Em confluência com essas atuais diretrizes e no sentido de 

tentar compor algumas alternativas e de sinalizar alguns caminhos mais progressistas diante 

dos desafios enfrentados pelo EM na rede escolar estadual do RS, a gestão 2011-2014 da 

                                                             
1
 Dados disponíveis em: < http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais>. 
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SEDUC-RS, elaborou uma proposta pedagógica com objetivo de reestruturar a organização 

curricular das escolas pertencentes a sua rede, constituindo o EMP. 

Os dados mais recentes do Inep mostram que, após três anos de experiências de atuação 

do EMP, período correspondente aos anos de 2012 a 2014, houve uma redução nos índices de 

reprovação e abandono em escolas da rede estadual do RS. Em 2012, as taxas de reprovação e 

abandono chegaram a atingir, respectivamente, índices de 17,9% e 11,7%. Embora as taxas de 

reprovação tenham oscilado entre leves quedas e altas durante esse período, as taxas de 

abandono, por sua vez, tiveram uma queda significativa ao longo dos três anos de 

desenvolvimento da política, chegando a 9% em 2014
2
. Esses dados apontam alguns avanços, 

em termos quantitativos, obtidos em decorrência da política educacional do EMP. A seguir, 

apresento alguns apontamentos relativos à proposta que configura o EMP. 

 

ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO 

O documento-base da proposta do EMP foi divulgado no ano de 2011, no primeiro ano 

da gestão do governo Tarso Genro. A proposta passou a ser atuada nas escolas a partir do ano 

de 2012 em toda a rede estadual do RS. Os referenciais teóricos do EMP evidenciam 

propostas já contempladas pela LDBEN/96 e pelas DCNEM/2012 e, portanto, compõem as 

bases teóricas entendidas como fundamentais para consolidar, reforçando propositivamente, o 

que já prevê a legislação nacional. 

No que se refere ao disposto no Art. 35 da LDBEN/96, em relação às finalidades do 

EM, estão presentes as dimensões da preparação para o trabalho e a cidadania; do 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e da relação entre teoria e 

prática que devem compor a organização e as práticas curriculares nessa etapa da educação 

básica. As DCNEM/2012 contemplam esses aspectos da composição curricular do EM, e em 

complementariedade, estabelecem bases para essa composição, que passam também a 

sustentar os pilares da política educacional do EMP. Essas bases encontram-se no Art. 5º das 

DCNEM/2012: 

trabalho e pesquisa como princípios educativos e pedagógicos, respectivamente; 

indissociabilidade entre [...] teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem; 

integração de conhecimentos gerais [...] realizada na perspectiva da 

interdisciplinaridade e da contextualização; 

                                                             
2
 Idem. 
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integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da 

cultura como base da proposta e do desenvolvimento curricular. (BRASIL, 2012, p. 

2) 

No sentido de incorporar essas diretrizes, a proposta do EMP contempla seis princípios 

orientadores da organização e das práticas curriculares, a saber: relação parte-totalidade; 

reconhecimento de saberes; teoria-prática; interdisciplinaridade; avaliação emancipatória; e 

pesquisa como princípio pedagógico. Esses princípios pretendem sustentar a organização do 

trabalho escolar e do desenvolvimento das práticas curriculares no sentido da integração entre 

as disciplinas e da articulação dos conhecimentos escolares com a realidade sociocultural dos 

estudantes, com pretensão de possibilitar um processo educativo mais significativo para esse 

segmento. 

Com objetivo de potencializar a concretização dos princípios contemplados em sua 

proposta, foi instituído no contexto do EMP um novo componente curricular não disciplinar – 

o seminário integrado. Conforme o documento-base da proposta do EMP, estes “constituem-

se em espaços planejados, integrados por professores e alunos” e preveem “o planejamento, a 

execução e a avaliação de todo o projeto político-pedagógico, de forma coletiva, incentivando 

a cooperação, a solidariedade e o protagonismo do jovem adulto” (RIO GRANDE DO SUL, 

2011, p. 27). 

É importante sinalizar que, em decorrência da mudança de governo estadual no ano de 

2015 e das diferentes concepções políticas e educacionais assumidas pelos membros da atual 

gestão da SEDUC-RS, a política educacional que instituiu o EMP vem perdendo forças e 

ausentando-se das práticas curriculares nas escolas do estado. Esse fato reforça a importância 

de um olhar sobre elementos que configuram a trajetória de acordos e conflitos no processo de 

constituição do EMP, para uma análise mais complexa dos processos envolvidos na atuação 

das práticas curriculares dos professores no cotidiano escolar. 

Com objetivo de contribuir para as discussões no campo de estudos que interseccionam 

currículo e políticas educacionais no âmbito da educação básica, apresento a seguir a proposta 

metodológica que congrega o CP e a AR. 

 

PROPOSTA METODOLÓGICA 

Apple (2006) sustenta que precisamos entender mais intimamente a relação entre a 

educação e as dinâmicas sociais, políticas e culturais, bem como reconhecer as conexões da 

educação com o poder econômico e com as desigualdades sociais. Os efeitos do papel que a 
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escola exerce na reprodução de uma sociedade desigual não podem ser compreendidos 

totalmente sem que saibamos “como esses efeitos são construídos dentro da escola” (p. 61). 

Nesse sentido, é fundamental olhar para dentro da escola, como adentrar em uma “caixa 

preta”
3
, no sentido de enxergar o que acontece concretamente no cotidiano escolar e quais as 

relações que se estabelecem entre a escola e estruturas sociais mais amplas. 

Os conceitos de hegemonia e articulação balizam a proposta metodológica de AR 

alinhada ao CP. O conceito de hegemonia pressupõe um processo de construção de uma 

“visão de mundo” forjada pelo arranjo entre elementos do senso comum e as ideologias de 

grupos dominantes política, econômica e culturalmente. Nesse sentido, a hegemonia consiste 

em uma articulação de concepções e interesses comuns, mas também conflitantes, que 

disputam a manutenção do poder sobre outras concepções e interesses de grupos oprimidos e/ 

ou menos poderosos. Dessa forma, portanto, o conceito de articulação, trazido dos trabalhos 

de S. Hall, mostra-se importante para o entendimento do que seja a hegemonia mediante a 

compreensão dos acordos e dos conflitos engastados nas dinâmicas de poder das quais a 

educação é parte constitutiva. 

No sentido de sustentar conceitualmente a proposta metodológica aqui apresentada, 

trago a seguir o referencial teórico-conceitual que consiste no aporte conceitual metodológico 

da pesquisa. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL 

Apple (2006) defende que o conceito-chave para a compreensão de como o controle 

sobre as escolas, os currículos e os professores se sustenta por meio de mecanismos muito 

sutis de dominação, é o conceito de hegemonia. Ele busca a definição de hegemonia nos 

estudos de A. Gramsci e R. Williams, confluindo na ideia de que a hegemonia “refere-se a um 

conjunto organizado de significados e práticas [...] eficaz e dominante de significados, valores 

e ações que são vividos” e  

atua para saturar nossa própria consciência, de maneira que o mundo educacional, 

econômico e social que vemos e com o qual interagimos, bem como as 

interpretações do senso comum que a ele atribuímos, se torna [...] o único mundo. 

(APPLE, 2006, p. 39). 

                                                             
3
 Alguns sociólogos e economistas que se dedicam a estudar o campo da educação enxergam a escola como uma 

caixa preta onde opera um sistema de input - output. Apple (Ideologia e Currículo, 2006) alerta para essa atitude 

de tratar as questões escolares muito superficialmente a partir de uma perspectiva tecnocrática, negligenciando 

os problemas concretos e profundos que afetam o cotidiano escolar. 
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Dessa forma, quando discutimos hegemonia no contexto educacional, atravessamos 

diversas outras esferas de relações que estão constantemente e inerentemente conectadas às 

instituições de ensino, ultrapassando a dimensão microssocial dos problemas e desafios que a 

educação enfrenta. O trabalho docente, a gestão escolar, a organização curricular, enfim, o 

cotidiano das relações escolares é parte de uma rede de relações mais complexas que 

envolvem interesses econômicos, políticos e culturais de uma classe dominante na sociedade. 

Nesse sentido, 

as escolas, embora de fato sirvam aos interesses de muitos indivíduos – o que não 

pode ser negado –, também parecem empiricamente atuar como poderosos agentes 

na reprodução cultural e econômica das relações de classe de uma sociedade 

estratificada como a nossa (APPLE, 2006, p. 42). 

O que Apple nos ajuda a esclarecer, é que de fato as demais estruturas de poder 

interferem e, em grande medida, definem os rumos e os objetivos das escolas e as 

configurações do trabalho escolar. O que opera subjacente a (e através de) essas 

determinações é uma ideologia hegemônica, que decorre de um eficiente processo de 

saturação
4
 das concepções e ações que fazem parte da visão de mundo comum dos sujeitos. 

Para entendermos como a hegemonia atua, ou seja, como acontece o processo de 

saturação da consciência de um sujeito e, mais ampla e profundamente, de uma sociedade, são 

fundamentais os conceitos de senso comum, ideologia e articulação. Gramsci (1973)
5
 lembra-

nos de que não existe um (único) senso comum, pois todos os nossos saberes, até os mais 

primevos, são produtos históricos, resultados de lutas e relações de poder. Assim, os vários 

sensos comuns são formados historicamente de maneira fragmentária, configurando-se, mais 

ou menos potentes, conforme contenha elementos de bom senso que possam ser mobilizados 

para construção de alternativas hegemônicas. Essa mobilização de elementos do senso comum 

envolve um “trabalho de articulação política que é requerido para articular elementos ou 

fragmentos selecionados do senso comum com a concepção dominante para criar a aparência 

de um compartilhado, unitário e coerente entendimento do mundo” (CLARKE, 2015, p. 

279)
6
, culminando assim em perspectivas e concepções hegemônicas. 

Nesse sentido, o conceito de articulação, central nos estudos de Hall, é potente para o 

entendimento do conceito de hegemonia. Além disso, é importante compreender que os 

processos de des/re/articulação resultam de um trabalho complexo tanto no sentido de 

                                                             
4
 Conceito discutido por Raymond Williams na definição de hegemonia. Ver mais em: Marxismo e Literatura. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 
5
 Apud, Clarke, 2015. 

6
 Tradução livre da autora. 
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estabelecer pensamentos e práticas hegemônicos quanto de buscar “novas possibilidades, 

novos alinhamentos e novas direções” (CLARKE, 2015, p. 282); “de forjar novas conexões 

na busca de construir orientações e alianças progressistas” (p. 285)
7
. 

Hall (1985)
8
 concebe o conceito de articulação como conexões arbitrárias que exigem 

condições particulares de existência para se estabelecerem. Além disso, essas conexões não 

são dadas nem permanentes, elas precisam ser positivamente sustentadas por processos 

específicos, que são constantemente renovados e podem, sob algumas circunstâncias, 

desaparecer ou serem derrubados, conduzindo para antigas ligações, sendo estas dissolvidas 

em novas conexões. As articulações, portanto, podem ser forjadas tanto no sentido de 

manutenção das suas relações quanto de rupturas e rearticulações. Sobre as articulações, nesse 

sentido, Clarke (2015, p. 277)
 
afirma que “suas organizações internas (envolvendo potenciais 

disjunções, contradições, antagonismos e tensões) e suas condições externas de existência 

criam a possibilidade de ‘desarticulação e rearticulação’”
9
. Os processos de des/re/articulação 

atuam, portanto, nas esferas macro e microssociais estabelecendo formas muito sutis de 

dominação e controle sobre as concepções e práticas das pessoas sobre suas atividades 

cotidianas. 

Deste modo, as relações hegemônicas se constroem a partir da articulação entre 

diferentes sensos comuns, concepções e visões de mundo, entre diferentes ideologias, cujos 

interesses são constantemente disputados, culminando em um conjunto de ideologias 

dominantes e formando alianças ou blocos hegemônicos que atuam na saturação dos nossos 

modos de pensar e agir. Essas ideologias hegemônicas “conectam-se com os problemas reais 

das pessoas, com a experiência cotidiana delas” (GANDIN, 2010, p. 19), por isso são mais 

difíceis de serem rompidas, mas devem ser questionadas. A importância do questionamento 

sobre nossas próprias práticas, para a ruptura com a ideologia dominante, encontra-se na ideia 

enfatizada por Apple de que o caráter fragmentário do senso comum cria possibilidades de 

desarticulação entre as ideologias que compõem as alianças hegemônicas a partir dos 

conflitos e das contradições que as perpassam. Segundo ele, 

 

Assim como a escola está envolvida em contradições que podem ser difíceis de 

resolver, assim também as ideologias estão cheias de contradições. Elas não são 

conjuntos coerentes de crenças. [...] Elas são, ao invés, conjuntos de significados 

vividos, práticas e relações sociais que são muitas vezes internamente inconsistentes. 

                                                             
7
 Idem. 

8 Apud, Clarke, 2015. 
9
 Tradução livre da autora. 
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[...] Por causa disso, as ideologias são contestadas; elas são continuamente causas de 

luta. (APPLE, 1989, p. 31-32) 

 

Nesse sentido, os processos de des/re/articulação atuam na consolidação ou no 

enfraquecimento do processo de saturação da consciência dos sujeitos, de naturalização das 

relações sociais, políticas, econômicas, culturais e educacionais, não apenas configurando 

relações hegemônicas, mas possibilitando reconfigurações contra hegemônicas. 

Os conceitos de hegemonia e articulação implicam diretamente na construção e 

organização curricular das escolas. Apple (1989, p. 34) enfatiza, por exemplo, “o papel dos 

currículos escolares na criação e recriação da hegemonia ideológica das classes e das frações 

de classes dominantes de nossa sociedade”. Nesse sentido, o currículo escolar é campo 

profícuo de processos de des/re/articulação. Isso significa que “a escola é um espaço em que 

se podem criar novas dinâmicas, em que há sujeitos concretos mediando a produção da 

hegemonia, que é sempre um processo e nunca um dado” (GANDIN, 2010, p. 23). 

No que diz respeito ao estudo que venho realizando, os conceitos discutidos são 

fundamentais no sentido de guiar as análises das relações hegemônicas e dos processos de 

des/re/articulação que se estabelecem entre a proposta do EMP e a atuação das práticas 

curriculares dos professores no contexto dessa política educacional. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Antes de adentrar o cotidiano escolar e investigar as práticas curriculares dos sujeitos 

que integram essa instituição, penso que seja importante mapear alguns elementos que ajudam 

a entender as influências, os acordos e os embates políticos que perfazem a trajetória de 

constituição da política educacional do EMP. Avalio que a investigação do processo de 

atuação das práticas curriculares no EMP – no cotidiano escolar – será potencialmente melhor 

explorada a partir de uma breve análise das influências, conflitos e acordos que marcam a 

constituição do EMP. Esse processo investigativo, está alicerçado na abordagem já 

mencionada do CP, desenvolvida por S. Ball e seus colaboradores R. Bowe e S. Gold. 

Segundo Mainardes (2006): 

 

Essa abordagem destaca a natureza complexa e controversa da política educacional, 

enfatiza os processos micropolíticos e a ação dos profissionais que lidam com as 

políticas no nível local e indica a necessidade de se articularem os processos macro e 

micro na análise de políticas educacionais. (p.49) 
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Nesse sentido, Ball, Bowe e Gold conceberam um ciclo de contextos que perfazem a 

trajetória de uma política pública, buscando integrar aspectos macro e micro políticos às 

análises realizadas e, assim, permitindo evidenciar disputas e embates entre ideias e interesses 

dos sujeitos envolvidos nas diferentes esferas afetadas pela instituição da política em questão. 

Aqui é importante relembrar os conceitos de hegemonia e articulação que, como já sinalizei, 

operam como ferramentas para entender os processos envolvidos na trajetória de constituição 

das políticas a partir dos conflitos e das contradições desde sua proposição até sua atuação. 

Neste estudo, pretendo evidenciar como os conflitos e acordos foram des/re/articulados na sua 

trajetória, especialmente no âmbito de sua atuação, no cotidiano escolar. 

O CP consiste na definição de contextos principais que configuram um ciclo dinâmico, 

de desenvolvimento na trajetória de uma política educacional, esses contextos são: contexto 

de influência; contexto da produção de texto; e contexto da prática. Minha proposta de estudo 

não se refere à investigação da política educacional do EMP, portanto não realizo um estudo 

aprofundado dos três contextos do CP. Conforme minha intenção de pesquisar a atuação das 

práticas curriculares dos professores no EMP, detenho-me na análise do contexto da prática, 

no qual essas práticas curriculares são construídas e no qual a proposta do EMP é 

(re)interpretada. Para enxergar essas reinterpretações, portanto, é importante conhecer os 

elementos que configuram o contexto de influências, por isso, mais adiante, faço um breve 

mapeamento desse contexto. 

O contexto de influência é o contexto originário em que se inicia a concepção de uma 

política educacional; consiste em uma arena onde são realizados os acordos e as negociações 

políticas que viabilizam a construção de uma política educacional. Sobre o contexto de 

influência, Mainardes (2006) argumenta que 

 

[é] nesse contexto que os conceitos adquirem legitimidade e formam um discurso de 

base para a política. O discurso em formação algumas vezes recebe apoio e outras 

vezes é desafiado por princípios e argumentos mais amplos que estão exercendo 

influência nas arenas públicas de ação, particularmente pelos meios de comunicação 

social. Além disso, há um conjunto de arenas públicas mais formais, tais como 

comissões e grupos representativos, que podem ser lugares de articulação de 

influência. (p. 51) 

 

Engastado ao contexto de influência, o contexto da produção do texto de uma política 

também é perpassado por embates políticos, por acordos e negociações no processo de 

legitimação do texto. Mainardes (2006) afirma, nesse sentido que 
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o contexto de influência está frequentemente relacionado com interesses mais 

estreitos e ideologias dogmáticas, [ao passo que] os textos políticos normalmente 

estão articulados com a linguagem do interesse público mais geral. (p. 52) 

As diversas interpretações do texto de uma política educacional constituem uma representação 

das propostas elaboradas e essas representações são atuadas pelos sujeitos que integram as 

instituições escolares. A atuação de uma política educacional ocorre no contexto da prática. 

Segundo Ball, Bowe e Gold (1992)10, o contexto da prática é “a arena a qual a política 

se refere e para a qual é endereçada” (p. 21). Ainda, segundo Rezende e Baptista (2011), o 

contexto da prática é “uma arena de conflitos e contestação, que envolve a interpretação e a 

tradução dos textos para a realidade, tal como ela é vista pelos ‘leitores’” (s/ p). Nesse 

contexto, os sujeitos constroem suas práticas curriculares respondendo às políticas. Nesse 

sentido, portanto, minha intenção de pesquisa é analisar a construção das práticas curriculares 

dos professores como resposta à política educacional do EMP. 

Os contextos do CP não são etapas lineares do desenvolvimento de uma política 

educacional, mas se constituem de maneira entrelaçada e concomitante, revelando a 

complexidade das dinâmicas que atravessam a trajetória de uma política educacional. “Esses 

contextos estão inter-relacionados [...] Cada um desses contextos apresenta arenas, lugares e 

grupos de interesse e cada um deles envolve disputas e embates” (Mainardes, 2006, p. 50). 

Com objetivo de esclarecer essa ideia de que o CP é processual, dinâmico e entrelaçado, não 

podendo ser utilizado para enquadrar de forma linear a trajetória de uma política, considero 

importante a ilustração das intersecções entre os diferentes contextos do CP, a partir da 

figura
11

 representada a seguir. 

                                                             
10 
Apud, Macedo e Lopes (2011). 

11
 Fonte: Elaborado por Rezende e Batista, 2011. Disponível em: < 

http://www.ims.uerj.br/pesquisa/ccaps/?p=39>. 
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Essa ilustração ajuda também na justificativa de utilizar o CP no desenvolvimento da 

pesquisa que tem como foco a atuação das práticas curriculares dos professores no EMP. 

Nesse sentido, preciso olhar para a intersecção entre o contexto de influências e o contexto da 

prática, que perfazem o CP, pois esses contextos contemplam dinâmicas importantes para 

minha análise no campo empírico, que é o contexto da prática; de atuação dos professores. 

Dessa maneira, a abordagem do CP assume importância como uma ferramenta 

metodológica que permite contextualizar aspectos microestruturais (do contexto da prática) 

em relação a esferas mais amplas – social, política, econômica e cultural – em que a política 

educacional do EMP insere-se (contexto de influências). Além disso, e consoante a essas 

intenções investigativas, a abordagem do CP está intimamente conectada a uma perspectiva 

relacional de investigação da realidade, em que os contextos são situados em uma esfera mais 

ampla de relações. 

Segundo Apple (2006), essa perspectiva de AR desloca a centralidade das questões 

puramente técnicas que conduzem o processo de investigação educacional a partir de estudos 

sobre os resultados do sistema de input - output, cujo autor critica em referência anterior. Esse 

deslocamento é realizado no sentido colocar na centralidade da investigação os elementos 

políticos, econômicos e culturais que permeiam as questões educacionais. 

Apple (2006), nesse sentido construiu o programa de AR que oferece grande 

contribuição para o campo dos estudos educacionais críticos, sustentando a necessidade de 
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uma abordagem que se incline mais fortemente a uma orientação cultural e 

ideológica, a fim de entendermos completamente as complexas maneiras pelas quais 

as tensões e contradições sociais, econômicas e políticas são “mediadas” nas práticas 

concretas dos educandos quando realizam seus trabalhos nas escolas. (p. 36) 

 

Para o desenvolvimento dessa abordagem que leva em conta aspectos hegemônicos que 

constituem os contextos envolvidos na trajetória das políticas educacionais, em que essas 

contradições são evidenciadas, a ideia de relação é central nesse programa de análise. A partir 

dessa perspectiva, confluem, assim, as relações entre os contextos demarcados pela 

abordagem do CP e as relações mais amplas que atravessam esses contextos e que podem ser 

compreendidos sob a óptica da AR. 

Apple (2006) apresenta uma explicação consistente do que seja a sua proposta de AR, 

apontando a centralidade da ideia de relação. Nas palavras do autor, 

[Analise relacional] envolve compreender a atividade social – sendo a educação uma 

forma particular dessa atividade – como algo ligado ao grande grupo de instituições 

que distribuem recursos, de forma que determinados grupos e classes têm 

historicamente sido ajudados, ao passo que outros têm sido tratados de maneira 

menos adequada. Em essência, a ação social, os eventos e artefatos culturais e 

educacionais (que Bourdieu chamaria de capital cultural) são “definidos” não pelas 

suas qualidades óbvias, que podemos ver imediatamente. Em vez dessa abordagem 

bastante positivista, as coisas recebem significados relacionais, pelas conexões e 

laços complexos com o modo pelo qual uma sociedade é organizada e controlada. 

As próprias relações são as características definidoras. Assim, para entender, 

digamos as noções de ciência e de indivíduo, do modo que as empregamos na 

educação, precisamos vê-las como sendo primeiramente categorias ideológicas e 

econômicas que são essenciais tanto para a produção de agentes que preencham os 

papeis econômicos existentes quanto para a reprodução de disposições e significados 

que “causarão”, nesses próprios agentes, a aceitação desses papéis alienantes sem 

muito questionamento. Eles se tornam, então, aspectos da hegemonia. (p. 44) 

 

Nesse sentido, a AR pressupõe dois atos fundamentais. Inicialmente, Apple (2006) 

considera três aspectos do campo educacional que precisam ser situados e articulados sob a 

óptica da AR. Observamos aqui o primeiro ato fundamental, o ato de situar, de pôr aspectos 

da esfera educacional em um contexto mais amplo e abrangente de relações. Precisamos situar 

a instituição escolar em campo diverso de relações de poder políticas, econômicas e culturais; 

situar o currículo dessa instituição, relativamente às formas do conhecimento que configuram 

esse currículo; situar o educador como indivíduo sujeito (não abstrato) nas relações 

estruturais/ reais/ concretas da vida, situá-lo, portanto, como ser social, econômico e político. 

O ato de situar, nas palavras de Apple (2006), compreende 

 

localizar e contextualizar o conhecimento que ensinamos, as relações sociais que 

dominam as salas de aula, a escola como mecanismo de preservação e distribuição 
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cultural e econômica e, finalmente, nós mesmos como pessoas que trabalham nessas 

instituições. Tudo isso está sujeito a uma interpretação de seus respectivos lugares 

em uma sociedade complexa, estratificada e desigual. (p. 37) 

 

Nesse sentido, o lugar que ocupamos na sociedade, nossa localização de classe, raça e gênero, 

nos condiciona a certas interpretações das relações que dominam os três aspectos situados. 

Essas interpretações são resultados das “visões de mundo” construídas socialmente e que são 

condicionadas mediante acordos e articulações entre interesses dos grupos dominantes que 

possuem o poder de estabelecer e legitimar os conhecimentos que devem ou não compor o 

currículo escolar, por exemplo, (Apple, 1997). Por meio dessas construções sociais do nosso 

modo de ver, compreender e agir no mundo, marcadas por ideologias hegemônicas bem 

articuladas, nos posicionamos diante da sociedade de maneira desigual e muitas vezes 

acrítica. 

O processo de AR exige, nesse sentido, um posicionamento crítico do pesquisador em 

relação aos aspectos que constituem o âmbito de sua investigação. Aqui observamos o 

segundo ato fundamental na realização dessa análise, a ideia de assumir um posicionamento 

crítico pressupõe um ato de reposicionamento. Apple (1989) propõe como ato de 

reposicionamento uma releitura da vida social e das instituições de uma forma diferente 

daquela transmitida pelos grupos dominantes; uma releitura feita, portanto de outro lugar. 

Nesse sentido, o “leitor do mundo”, o sujeito situado na sociedade, o/a pesquisador/a, 

reposiciona-se na medida em que, segundo Apple (1989), “problematiza o fato de nossas 

instituições culturais, econômicas e políticas corporificarem relações de dominação e 

subordinação” (p. 12). Ele acrescenta: 

 

Este ato de ler nossa formação social de forma diferente é um ato criativo. Ele 

requer que conscientemente coloquemos entre parênteses aquilo que achamos 

natural a respeito de como nossas escolas, a mídia, o governo e as instituições 

funcionam. Ao mesmo tempo requer que identifiquemos como e sob que formas o 

poder desigual se manifesta. [...] precisamos assumir a posição daqueles que são 

cultural, política ou economicamente desprivilegiados ou oprimidos. (APPLE, 1989, 

p. 13) 

 

A partir dessa proposta metodológica alicerçada na congregação da AR e do CP, avalio 

que são tarefas fundamentais do/a pesquisador/a, durante desenvolvimento de uma pesquisa 

em educação, assumir um posicionamento crítico situando a instituição de ensino no campo 

de relações políticas, econômicas e culturais em que está inserida; situando o currículo dessa 

instituição e as relações cultuais, políticas e econômicas que dominam esse campo de disputas 
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e como um campo atravessado por políticas educacionais que também precisam ser situadas; e 

finalmente situando os sujeitos que integram essa instituição como sujeitos concretos, atores 

políticos que constroem suas práticas a partir de processos de des/re/articulação entre os 

elementos que constituem as políticas que incidem sobre o currículo. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

O preocupante cenário que caracteriza o EM evidencia essa etapa da educação como um 

lugar de disputas e embates com relação aos contextos mais amplos da sociedade, envolvendo 

dinâmicas de poder que perpassam as esferas política, econômica e cultural. Nesse sentido, as 

análises educacionais que se inserem em uma perspectiva de investigação crítica, sejam 

voltadas a políticas e/ ou práticas curriculares em qualquer âmbito educacional, precisam 

levar em consideração as relações da instituição de ensino com os contextos mais amplos 

perpassados por conflitos e acordos; contextos mais gerais de contradições e conflitos de 

poder dos quais a instituição de ensino é parte. Nesse sentido, avalio que a proposta 

metodológica que congrega a AR e o CP seja potente para o desenvolvimento de uma 

investigação que pretende estabelecer essas relações. 

Até o momento, esse referencial metodológico me permitiu esboçar algumas 

considerações parciais acerca do contexto de influências que marcam a trajetória do processo 

de constituição do EMP. Mediante algumas entrevistas realizadas com membros da gestão 

2011-2014 da SEDUC-RS, fica evidente que os conflitos políticos envolvidos na constituição 

do EMP foram pouco expressivos, pois havia interesses comuns articulados, inclusive 

partidariamente, entre os atores políticos que assumiram a gestão do governo do estado do RS 

e da SEDUC-RS no período 2011-2014. Alguns conflitos deram-se mais intensamente na 

arena política sindical, em que os interesses mais imediatos relacionavam-se aos ajustes 

salariais e às condições materiais de trabalho dos professores. Nesse sentido, houve 

resistência por parte desses sujeitos em relação à instituição do EMP. 

Considerando-se que os sindicalistas integram o quadro de professores trabalhados das 

escolas públicas em que o EMP foi instituído, a resistência a essa instituição foi 

consequentemente manifesta nas escolas e em encontros diversos com membros da SEDUC-

RS e das Coordenadorias Regionais da Educação (CRE). Os entrevistados entendem que as 

resistências foram muito importantes durante o processo de instituição do EMP, pois 
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traduzem-se em participação ativa que, dessa forma, contribuíram para discussões de 

ampliação e aprofundamento das propostas contempladas nessa política educacional. 

Até o momento, essas análises estão sendo construídas no percurso dos estudos que 

venho realizando. Pude esboçar até aqui, portanto, apenas algumas considerações parciais que 

serão desenvolvidas e aprofundadas nas próximas etapas de desenvolvimento da pesquisa. 

Minha intenção neste trabalho foi de apresentar a proposta metodológica que vem orientando 

o desenvolvimento da pesquisa acerca das práticas curriculares dos professores a partir da 

proposta do EMP, instituída nas escolas da rede estadual do RS. 
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