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Resumo: Trata-se de estudo em andamento cujo objeto são as possíveis trilhas para uma ação pedagógica como política cultural que
articule a tematização contextualizada e transversalizada das culturas populares na escola. É uma pesquisa participante na Escola
Municipal Senhor do Bonfim, na comunidade do Buri, em Alagoinhas-BA. Preliminarmente, entendemos que a referida
transversalização é possível a partir de apreensão, por parte da escola, de alguns aspectos das formas populares de socialidade,
especialmente a valorização dos sujeitos da comunidade com experiências histórias vividas e memórias a partilhar com as gerações
mais jovens.
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Abstract: It&39;s ongoing study whose object is the possible tracks for a pedagogical action as cultural policy that articulates the
thematization contextualized and mainstreamed popular cultures in school. Is a research participant at the Municipal School Senhor do
Bonfim in community Buri in Alagoinhas-BA. Preliminarily, we believe that such mainstreaming is possible from seizure by the
school, some aspects of the popular forms of sociality, especially the valuation of the subject’s community who have experiences,
lived stories and memories to share with the younger generations.
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1 Considerações introdutórias

O presente texto advém de pesquisa em andamento no Programa de Pós-graduação em Educação da UFBA, intitulada “Culturas
populares nos currículos da Educação formal: transversalizações possíveis a partir do estudo na Escola Municipal Senhor do
Bonfim/Buri-Alagoinhas/BA”.

O objeto desta pesquisa são as possíveis trilhas para uma ação pedagógica como política cultural que articule a tematização
contextualizada e transversalizada das culturas populares na escola. Objetivamos identificar a emersão cotidiana dos saberes populares
nas escolas; analisar as políticas educacionais no que se refere aos saberes das culturas populares; indicar possibilidades de
transversalização dos saberes populares nos currículos escolares.

Entendemos ser relevante tal estudo porque, apesar dos avanços nas políticas culturais na última década, segundo autores como Thin
(2006), Giroux e Simon (2011) e Radicchi (2011), os saberes advindos das culturas populares ainda transitam nos espaços-tempos
escolares entre a desconsideração e a presença estéril no dia ou semana do folclore, numa perspectiva turística que as concebe de modo
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exótico, estático e ahistórico (SILVA, 2009). Ou seja, parece haver um hiato entre a legislação educacional e cultural e o cotidiano
escolar.

Além disso, Gusmão (2009) identifica que os estudos em torno das culturas populares tem se dado no âmbito do debate sobre a
identidade de diversos grupos étnicos e suas respectivas conquistas políticas, como também no campo da mercadorização das práticas
e manifestações populares pela Indústria Cultural. Porém, faz-se necessário compreender como se dá a emersão e trato dessas culturas
no cotidiano escolar, o que parece não ser considerado enquanto possibilidade pedagógica, concebendo-as como uma possibilidade de
estabelecer relações com as comunidades que as respeitem e de a escola se constituir como espaço polissêmico de experiências
(BRANDÃO, 2009; GUSMÃO, 2009).

Já Canclini (2011) afirma que a maior parte dos estudos que tem as culturas populares como objeto específico ou transversal se dá fora
dos meios acadêmicos. Isto tanto mostra o desprestígio daquelas no campo científico quanto gera trabalhos com perspectivas
romantizadas e essencializadas de cultura. Trazer as culturas populares para dentro dos espaços acadêmicos, portanto, é uma
possibilidade que se coloca de construir um diálogo entre os conhecimentos científicos e os saberes populares que, mesmo tensos,
produzam um equilíbrio conflitual (MAFFESOLI, 2010a). E, também, faz-se mister transcender as concepções conservadoras e
românticas acerca das culturas populares, como também dos conhecimentos científicos, aos quais determinados fechamentos
representam, nas palavras de Maffesoli (2010b, p. 67) verdadeiros “espartilhos intelectuais”.

Soma-se a isto o fato de que no cenário cultural da globalização há uma tendência à mercadorização das formas simbólicas,
esvaziando-as de seus aspectos históricos e de seu sentido político. Diante desse cenário, a Educação formal tem a função, no sentido
de garantir a possibilidade de os/as educandos/educandas lerem o mundo, de garantir acesso a formas culturais que possibilitem o
conhecer-se a si mesmo de que nos falava Gramsci (1995).

Ao colocar em pauta as culturas populares no âmbito da Educação formal, o centro do debate que propomos é o currículo, no qual se
define o percurso das experiências escolares, como é possível inferir da própria etimologia do termo. Portanto, seja na dimensão do
prescrito seja no nível da prática educativa, é no âmbito curricular que se dão os embates e confrontos em torno dos elementos das
culturas que são considerados significativos e válidos para serem pedagogizados.

Aqui, apresentamos alguns elementos preliminares que estão emergindo do/no diálogo com o campo de pesquisa e seus sujeitos, que é
a Escola Municipal Senhor do Bonfim, localizada na comunidade do Buri, na cidade de Alagoinhas-BA e que nos permitem chegar a
alguns apontamentos preliminares, porém ainda não conclusivos.

2 Trilhas metodológicas

No processo de estudo e diálogo com as teorias do conhecimento e com as pesquisa em Educação e currículo, sabemos que o
Positivismo fundamentou estudos tecnicistas que, em alguma medida, tem retornado com outra vestimenta nas orientações
neotecnicistas. Contrapondo-se a essa perspectiva, os estudos de base fenomenológica valorizam os sujeitos, o mundo vivido, mas
geram o risco de um excessivo descritivismo e de um subjetivismo absoluto que se reflete no campo do currículo como um
anarquismo. Já as pesquisas edificadas a partir do materialismo histórico-dialético desreificaram a escola e o currículo como
espaços-tempos de reprodução das desigualdades, mas caíram num macinicismo e niilismo que não deixa espaço para que se
construam alternativas de humanização e emancipação por dentro do espaço escolar (GATTI, 2010; GRAMSCI, 1995; FORQUIN,
1993).

Para Freire (2011), no campo da pesquisa e da prática educativa não há espaço para quaisquer sectarismos e mecanicismos. Os
aspectos subjetivos, a vida cotidiana e as dimensões econômica, histórica, cultural e política que aí interferem não podem deixar de ser
considerados. Assim, o autor refuta qualquer dogmatismo, determinismo ou fatalismo, na assunção de postura que ele chama de
“pós-modernamente progressista” (FREIRE, 2011, p. 72).

Entendemos, então, como ele e com base também em Apple (1999), que há complementaridade entre as análises que se debruçam
sobre as questões estruturais da sociedade e as que olham e estão no cotidiano das escolas, dialogando com os sujeitos que o constroem
e com os sentidos e significados que lhe atribuem.

Por tal trilha, tomamos possível construir um caminho metodológico no qual olhemos para os elementos macrossociais, mas também
nos coloquemos dispostos a dialogar com os atores sociais numa perspectiva crítica que ajude a compreender e viver o presente
marcado pelos paradoxos da globalização, dentre os quais Canclini (2011) e Hall (2009) destacam a tentativa de massificação das
identidades e a insistente emersão da diversidade, dos deslocamentos identitários e dos hibridismos.

Portanto, torna-se necessário tratar com perspectivas de pesquisa que busquem o diálogo com os sujeitos que vivem e constroem
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cotidianamente a realidade pesquisada. Assim, assumimos a dialogia como princípio científico no campo da educação e do currículo.
Isto remete às considerações bakhtinianas nesse sentido, pois nessa referência compreende-se que signo, significado e enunciação tem
natureza social e no âmbito destes podem emergir concepções, disputas, conformações (BAKHTIN, 2004).

É a partir desse posicionamento epistemológico que está em desenvolvimento um estudo de caso com caráter de pesquisa participante,
na qual os pesquisadores devem ouvir e tentar compreender os sentidos que os sujeitos atribuem à própria vida, como também assumir
com eles um compromisso político (BRANDÃO, 1999; FREIRE, 1999). O espaço da pesquisa já foi identificado nas Considerações
Introdutórias.

A “colheita” de “dados” está em andamento através de técnicas clássicas como entrevistas com as educadoras da escola e com pessoas
significativas da comunidade e com análise documental da legislação educacional e cultural brasileira, como também do currículo da
rede municipal de Alagoinhas e, ainda, com observações do cotidiano escolar. Estão sendo estratégias também a participação em
reuniões de pais/mães na escola e a realização de reuniões abertas à comunidade para discussão do objeto e dos encaminhamentos da
pesquisa e, ainda, a realização de oficinas com os/as educandos/educandas no sentido de produzir um documentário amador sobre as
memórias e tradições da comunidade do Buri.

Não nos debruçamos ainda de modo sistemático à análise dos “dados”. Porém, alguns aspectos paradoxais e detonadores de discussões
sobre nosso objeto e objetivos tem aparecido de modo significativo. Sobre eles nos deteremos mais adiante. A análise de dados utiliza
de três estratégias: os documentos serão submetidos à Analise de Conteúdo temática (BARDIN, 1977); os depoimentos que estão
sendo colhidos para produção do documentário e as entrevistas serão submetidos à Análise de Discurso, como proposta por Brait
(2006). Além disso, as interações discursivas registradas nas observações, na participação em reuniões e nas oficinas serão analisadas a
partir do paradigma indiciário a partir de Ginzburg (1989).

3 Currículo, forma escolar e culturas: onde fica o popular

Em poucas palavras, podemos dizer que os currículos escolares, apesar de se constituírem espaços-tempos de confronto entre
perspectivas e projetos históricos e educacionais diferentes, historicamente, tiveram seus nexos articulados com o atendimento de
interesses dos grupos sociais dominantes. Com a intenção de “civilizar” uma elite ou de formar quadros de mão-de-obra tecnicamente
preparada, os currículos em voga no decorrer da história da Educação escolar, particularmente a brasileira, tem estado a serviço da
constituição e legitimação de um projeto hegemônico que naturaliza a desigualdade e culpa os sujeitos subalternizados pela sua
condição.

Nessa trilha, que os discursos neoliberal e neoconservador insistem em reafirmar, uma determinada referência cultural – branca,
burguesa, heterossexual, machista, individualista, cientificista – vai sendo imposta aos/às estudantes como sinônimo de elevação
intelectual e de civilidade. Isto é denunciado por diversos estudiosos dos campos escolar e curricular, como Freire (2011), Silva
(2009), Macedo (2006), Apple (2006; 1999), Giroux (1997), entre outros.

Dentre as denúncias estão aquelas de que uma diversidade de saberes é ignorada e/ou silenciada nas escolas ou, quando muito, são
turisticamente apresentados como elementos exóticos e imutáveis, como já afirmamos introdutoriamente a partir de Silva (2009). Isto
não se dá sem consequências, especialmente se colocamos em pauta o cenário cultural contemporâneo.

Falar do referido panorama remete ao fenômeno da globalização, que compreendemos como um processo multidimensional. Portanto,
apesar da submissão do Estado às necessidades e dinâmica administrativa das empresas transnacionalizadas num processo de
diminuição das fronteiras econômicas e comerciais e de redução de direitos sociais e das tentativas transnacionais de homogeneização
global empreendida pelos grandes conglomerados das Indústrias Culturais, as diferenças e a diversidade emergem. Nessa conjuntura,
concretiza-se o que Hall (2009, p. 57) chama de “proliferação subalterna da diferença”. Isto acontece tanto na luta de movimentos que
representam as “minorias” quanto no mal-estar presente nas narrativas desses atores no que diz respeito à condição de exclusão da
promessa de redenção global (CANCLINI, 2011; HALL, 2009).

Devido à maior circulação de formas simbólicas e de pessoas dá-se o conhecimento do “outro” e o reconhecimento da diferença. Esse
mesmo processo possibilita o diálogo entre local e global (a emersão do local não deixa de ser uma forma de inserção e sobrevivência
no global) e a desconstrução de estereótipos. Não se tem, portanto, o distanciamento desses dois pólos, mas uma negociação entre eles.
Desse modo, vão se dando hibridações numa relação de dialogicidade geradora de transculturações, que afetam o tradicional e o
moderno, o passado e o presente. Por isso, as identidades vão se constituir de modo fragmentado, relacional, aberto, contraditório e
passam a transitar entre tradição e tradução (CANCLINI, 2011; 2007; HALL, 2009).

Todos esses aspectos levam ao que Forjaz (2000) afirma ser um retorno às comunidades. Estas se edificam num processo de
negociação entre velho e novo. Nas palavras de Abib (2006, p. 63), esse “retorno” “[...] não significa uma volta a um passado
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longínquo e nostálgico [...]. Trata-se de uma reconstrução criativa das possibilidades de se viver e se relacionar com o mundo, [...]
numa dimensão mais solidária e humanizante”. Ou seja, o que se tem é a busca por uma forma de viver a globalização, de viver o
presente sem deixar de lado a história.

É nessa paisagem complexa que emerge, também, o debate acerca das culturas populares. As culturas populares foram historicamente
concebidas e estudas com base em concepções essencializadoras e românticas, de modo que, por um lado, foram reprimidas e
consideradas “menores”, alienadas e, por outro, homogeneizadas como um “outro” simples, irracional, próprio do passado, mas que
servia de instrumento político para o desenvolvimento da ideia de nação ou de identidade nacional (CANCLINI, 2011; BURKE,
2010; CHAUÍ, 2007).

Contemporaneamente, porém, reconhece-se que os grupos subalternos se apropriam daquilo que precisam para a construção da vida
no seio do modo capitalista de produção, como também simbolizam de modo próprio a realidade, inclusive sua situação de
subalternidade e que tanto apropriação quanto significação não são apenas leituras alienadas, mas guardam conformação, resistência,
ironia, tradição e criação. As culturas populares, portanto, ao mesmo tempo que são originais, que refletem o modo de vida do “povo”,
trazem elementos do passado, do considerado erudito, do considerado de elite. Ou seja, não há culturas em “estado puro”, mas apenas
autonomia relativa de/entre manifestações e formas simbólicas diferentes (BRANDÃO, 2009).

Nessa mesma trilha, Pais (2009) afirma que nas margens da sociedade irrompem com improvisação e criatividade saberes, histórias e
experiências comunitárias como também críticas irônicas aos modos de organização social. Estes servem também como refúgio lúdico
da vida e como forma de afirmação de identidades. As culturas populares são, portanto, dialógicas e dinâmicas e articulam-se num
processo de negociação com o/no âmbito do contexto contemporâneo.

Nesse movimento, desconstrói-se a perspectiva de que a modernidade provoca o fim das tradições. Ao contrário, Abib (2006) trata da
revitalização das manifestações da cultura popular. O autor entende que, com a ressignificação do sentido de popular, muitas
manifestações estão vivas e presentes em nosso cotidiano, sendo reinventadas, articulando novos valores no atual contexto social.
Nesse processo, as tradições populares, enfraquecidas e reprimidas durante o alvorecer da modernidade, estão sendo recriadas,
reinterpretadas, revivenciadas nas festas populares em grandes e pequenas cidades.

Esse processo de revitalização, recriação e restabelecimento de identidades e das culturas populares leva a transformações em suas
características, mas não desaparecem o caráter oral e ritualístico, a autoria coletiva, a memória como suporte de construção de
identidade de um grupo, a valorização do mestre e das canções, provérbios e poesias como elementos capazes de trazer o passado ao
presente, numa relação de temporalidade que é circular (BURKE, 2010; ABIB, 2006).

Esses aspectos característicos das culturas populares somados aos olhares romantizados e o elitismo, autoritarismo e cientificismo
que, historicamente, constituíram a escola colocam-nos numa condição de paralelismo. A escola pauta-se no texto escrito (ao invés de
valorizar a memória), na autoridade pela “posse” do conhecimento, no “domínio” pelo medo (ao invés do acúmulo de experiências do
mestre), no conhecimento científico (ao invés do saber que se edifica no cotidiano).

No entanto, nesse ponto, dois elementos merecem debate. O primeiro é que o formato da escola vem sendo questionado por uma
diversidade de motivos relacionados a sua anacronia diante do anteriormente discutido cenário cultural. Pesquisadores do campo das
Ciências Humanas, a exemplo de Pais (2009), Silva (2009), Abib (2006), Giroux (1997), Forquin (1993), entre outros, falam do fato
de a escola não dar conta de possibilitar aos educandos a leitura e a compreensão de sua realidade; da condenação ao fracasso da
maioria dos alunos que estão inseridos no sistema educacional formal; da dinâmica da “deliquência” que se estrutura nos cotidianos
escolares por não se representar essa instituição como legítima socialmente; dos conhecimentos monoculturais tematizados nas
escolas e da monocromia que caracteriza a prática educativa.

O segundo aspecto é que, apesar do aparente paralelismo entre culturas populares e escolas, Giroux e Simon (2011, p. 111)
localizam-nas, ambas, como “discursos subordinados”, o que podemos entender a partir dos olhares que inferiorizam a primeira e da
falta de autonomia da segunda para pensar-se a si mesma, visto que sempre foi usada como instrumento de interesses maiores. Esse
posicionamento possibilita-nos repensar o trabalho escolar e o currículo como política cultural, a relação entre os contextos escolar e
extra-escolar e o levantamento de questões relevantes que mereçam reflexão no espaço-tempo da prática educativa.

Nessa perspectiva é que Giroux (1997) fala em uma “pedagogia da possibilidade” a ser construída com ações por dentro da escola e
no currículo, com suas mazelas, paradoxos/contradições e possibilidades. Torna-se relevante, então, delimitar a compreensão acerca
da função social da educação escolar, o que começamos a fazer na síntese apresentada por Alencar (2003, p. 113):

Mais do que nunca educar é humanizar. É contrapor à compartimentalização do conhecimento [...] a visão
holística, totalizante, reconhecedora da infinitude de um pluriverso de galáxias em expansão. É denunciar a
superficialidade neurotizante de uma sociedade que coloca nosso legítimo e insaciável sonho perene de
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felicidade, harmonia e plenitude na posse das coisas, dos bens finitos.

O processo de humanização tem relação com a necessidade de questionar o mundo em que se vive do modo como ele se mostra no
presente: desigual, heterogêneo, injusto; refere-se à compreensão do mundo globalizado no qual as relações envolvem dinâmicas
econômicas e culturais; diz respeito ao diálogo; concerne ao reconhecimento do ensino como ação que leva em conta as relações de
poder que interferem no cotidiano escolar e que promove acesso às formas simbólicas próprias de um grupo social de modo que os
sujeitos possam se reconhecer enquanto diferentes de outros.

Além disso, a humanização exige a ampliação das referências culturais na/da escola. Trata-se de reconhecer, tematizar e problematizar
as narrativas subalternas, superando o currículo segregador, excludente e monocultural que se perpetua. Trazê-las oportuniza levantar e
responder questões sobre o mundo contemporâneo, mas também reconhecer a formação histórica dessas culturas e as relações de poder
entre as diferentes referências. Possibilita, ainda, pensando com Canclini (2007), buscar modos de mediar o global e o local e de evitar
que cultura se confunda com mercadoria.

Não se trata de fazer presente na escola outras narrativas, histórias, saberes apenas para de fazê-los presentes. A questão que está posta
é de análise histórica do que se é socialmente. Do mesmo modo, não se trata de substituir uma referência cultural por outra (GIROUX,
1997). Trata-se de reconhecer as resistências presentes nos saberes subalternos, mas também o que há neles de reprodução, de
preconceito, de elementos inadequados a uma construção social contra-hegemônica. E, além disso, reconhecer que os saberes
cientificamente construídos, como também seus métodos de produção, devem continuar sendo socializados, mas num processo que é
de formação e instrução para emancipação, como propõe Gramsci (1995).

4 A realidade pesquisada e seus paradoxos

A convivência na Escola Municipal Senhor do Bonfim, na comunidade do Buri e com os sujeitos que as constroem cotidianamente
tem feito emergir alguns elementos que ainda precisam, no processo de análise de dados do trabalho, ser postos à reflexão mais detida.

No que se refere à emersão cotidiana dos saberes populares nas escolas, observamos que eles se fazem presentes nos momentos em
que há espaço para o prazer, seja quando, na rotina diária, nos momentos de recreio, as crianças se põem a experimentar e socializar
jogos e brincadeiras que são aprendidos nos quintais e terreiros da comunidade, seja nos momentos festivos do calendário escolar que
se encerram com uma roda de samba – e são sambas que falam da cultura da mandioca, das relações humanas, da dança como
manifestação da alegria de viver e dos valores familiares. Porém, a presença do samba na escola tem sido cada vez menos frequente
devido ao avanço das religiões evangélicas por dentro da comunidade.

Aqui, inicialmente, não podemos deixar de ressaltar que, como coloca Canclini (2011), o popular é vivido e transmitido no corpo, nas
experiências corporais. Podemos, também, fazer referência a Daolio (1995), para quem as experiências de vida são/estão marcadas no
corpo, num sentido mesmo de incorporação. Porém, essa dimensão é totalmente negligenciada na rede educacional alagoinhense para
as crianças da Educação Infantil e das Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Somente no momento do recreio, há espaço para o corpo
se manifestar e se contrapor à lógica de imobilidade com que se entende que as crianças aprendem.

Outro aspecto que se coloca para discussão é que, contrapondo o modo e os tempos-espaços em que emergem os saberes populares na
escola pesquisada às políticas educacionais, esse paradoxo se torna ainda mais profundo, como também a relevância da própria
pesquisa que propomos e desta acontecer em diálogo com e por dentro da escola. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBE),
Lei 9394/96, em vários momentos fala que a Educação deve promover o desenvolvimento cultural, deve garantir a difusão da cultura
que seja considerada patrimônio, da necessidade de levar em conta as culturas das matrizes étnicas brasileiras (africana, indígena e
européia), de estimular a criação cultural nos/nas alunos/alunas. Ou seja, fala-se de cultura tanto no sentido de engrandecimento
intelectual como de cultura como um conjunto de manifestações próprias de grupos étnicos.

Também nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (1997), orientação amplamente difundida na rede educacional brasileira, essa
temática não é desprezada, apesar de aparecer num tom que indica serem os saberes populares um elemento de sedução para que os/as
estudantes se interessem pelos conteúdos “sérios” da escola. E ainda não estamos fazendo referência aqui às conquistas alcançadas por
grupos étnicos historicamente subalternizados que conseguiram, com leis que tratam de suas necessidades específicas, tornar
obrigatório o trato com determinados conhecimentos no espaço-tempo escolar.

Mais próximos da realidade da escola pesquisada, entretanto, encontramos no currículo da mesma (construído sem participação da
comunidade escolar), menção ao que se chama no documento de indicador de aprendizagem, que se refere ao reconhecimento, por
parte dos/das alunos/alunas, de pertencimento ao local em que vivem, sem que isto apareça em nenhum momento nos conteúdos de
ensino. Além disso, é importante ressaltar, o currículo e planejamento escolar na realidade pesquisada são pré-prontos. Explicando: o
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material utilizado pela rede educacional é de uma grande editora brasileira e nela consta não só os componentes curriculares, os
conteúdos e, até mesmo, o planejamento pedagógico que o/a professor/a deve cumprir. É nesse sentido que Apple (2006) fala que o
currículo é determinado tanto pela necessária imposição de referências culturais dominantes, como também pelos interesses
econômicos de grandes editoras.

Além disso, estão posto aí indícios claros de que a relação entre planejamento e sala de aula acontece de um modo que Vasconcellos
(2011) define como burocrática, em que quem planeja não conhece a realidade e em que quem executa não tem autonomia sobre o
próprio trabalho. Diante disso, a professora da escola reflete e se mostra ciente do fato de que o planejamento e o currículo não
atendem às necessidades dos alunos e realiza alterações. Porém, não as faz de modo a contemplar os saberes da comunidade no espaço
da sala de aula, pois há uma necessidade e uma expectativa, inclusive nas falas de Dona Nininha (esposa do fundador da escola), de
Seu Gaudêncio, Seu Zequinha e de Seu Vitinho (os sujeitos mais velhos da comunidade, que são os “guardiões” das memórias dessa
localidade) e da própria diretora da escola (que foi a primeira professora da instituição) de que, nela, as crianças devem aprender a ler,
escrever e contar.

Isso se confirma nas nossas observações em sala de aula, em que vemos uma centralidade no trabalho no letramento – leitura da
palavra, diria Freire (2011) – e em aspectos conceituais de diversos conteúdos, num trabalho “preso” ao espaço da sala de aula, sem
relacioná-los à realidade vivida e experienciada pelos/pelas estudantes no ambiente extra-escolar.

O indício que toda essa realidade descrita nos dá é que o encaminhamento da pesquisa em Educação, de modo geral, e daquela que se
importa com a inclusão dos saberes populares nos currículos, em particular, deve estar em construir pontes entre a legislação e a
realidade, no sentido de transpor os hiatos, as distâncias que fazem com que as escolas se unam ao montante de bonitas leis e
documentos escritos que não se concretizam Brasil afora. Mais que isto, não se deseja negar aos alunos e alunas a aprendizagem da
escrita, da leitura, da oralidade, da aritmética e da matemática, necessárias à vida contemporânea. Porém, para além desses
conhecimentos, que possibilitarão que as crianças “deixem ser tabaréu e possam se desenvolver de alguma coisa” (fala de Seu Vitinho,
o sujeito mais velho da comunidade), elas também possam conhecer a história do lugar onde vivem, das práticas laborais e culturais
que são aí vivenciadas no só no sentido de se sentir pertencente, mas, principalmente, no sentido de compreenderem as transformações
que tem acontecido no lugar, em função de que elas se dão para poder se constituir uma resistência às formas de opressão que se
colocam e que vão negando e acabando com as práticas culturais da comunidade, em nome dos interesses do latifúndo de eucalipto e
da nova moral religiosa que vem se expandindo. E, ainda, que nesse processo, se valorize a memória da comunidade, pois, como diz
Seu Gaudêncio, “bote pra pensar: dos antepassado quem sabe é a gente. Então, é um professor ensiando pro outro”.

Na realidade da pesquisa, a implicação política e prática da produção de conhecimento é ainda mais profunda, pois, é importante
relatar, a escola foi fundada por iniciativa de membros da comunidade. Foi Seu Faustino, já falecido, que – por ter 22 filhos e por conta
das escolas existentes nas fazendas dos lugares não conseguirem professoras que lá ficassem devido à distância do centro de
Alagoinhas – junto com o Padre Geraldo e com a hoje professora Maria do Carmo construíram um galpão de taipa, no qual a
instituição começou a funcionar com o objetivo “desses meninos saberem de alguma coisa” (Dona Nininha, esposa de Seu Faustino).

A escola passou a ser o lugar em que as pessoas da comunidade buscavam ajuda na procura de médicos, por aconselhamentos, na
resolução de problemas com os vizinhos, até mesmo para realizar casamentos (o que só deixou de acontecer quando foi criada a
Associação de Moradores do Buri, cuja necessidade emergiu de dentro do espaço da escola) e, assim, diz a professora Maria do
Carmo, a escola foi se constituindo como algo que “é da comunidade”. Porém, e aí um dos mais profundos paradoxos dessa realidade,
ao se tornar parte da rede municipal de ensino, os saberes da própria comunidade, relacionados à cultura da mandioca e produção de
seus derivados, à extinta cultura do fumo, aos impactos que a região vem sofrendo com a expansão do latifúndio de eucalipto (o que
fez com que as figuras lendárias da mãe de água e do cabrito de ouro sumissem do rio, já seco, e das matas, diminuídas, da região), a
poesia sobre o Buri e essas experiências escritas por Seu Zequinha desde os 15 anos de idade não sejam, de nenhum modo,
contemplados na escola.

E, não podemos deixar de tocar num ponto relevante e polêmico no diálogo com a comunidade. O avanço das religiões evangélicas
tem feito com que, de um lado, as tradições se tornem pecado e, de outro, que elas sejam negociadas com a nova religião sendo
desconectada de seu caráter histórico de vivência em dias de festa de devoção aos santos supostamente católicos. O supracitado avanço
é comentado por Chauí (2007), por Canclini (2007) e por Singer em entrevista a Brasilino (2012). Primeiro, fala-se de sua conotação
moralizadora, que valoriza o esforço individual e legitima o discurso neoliberal e neoconservador. Em relação ao Brasil, destaca-se
que o acesso a bens diversos nas últimas décadas faz com que esse grupo se incline ao conservadorismo por temer a perda dos
privilégios alcançados. Por fim, aponta-se que desordem e desregulação neoliberal pode prescindir das religiões para manter a ordem e
para que, sob terreno do sagrado, os sujeitos encontram alguma segurança num contexto em que a maioria das pessoas não entende e
não tem acesso ao processo político de tomada de decisões. Assim, a religião vai se constituindo uma legitimadora das bases
antidemocráticas e excludentes do neoliberalismo.
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5 Síntese preliminar

Um primeiro ponto a destacar aqui é que assumimos, tanto do ponto de vista epistemológico quanto o que é necessário quando se
realiza um estudo de caso, que o conhecimento ora produzido tem caráter local e histórico. Portanto, não é algo que pode ser
transferido para outras realidades, mas as reflexões aqui tecidas podem ser objeto de análise e diálogo com outras experiências.

Já no que diz respeito aos objetivos da pesquisa, identificamos preliminarmente que os saberes populares se fazem presentes no
cotidiano escolar nos momentos de prazer. Ou seja, há uma estética e uma ética forjadas nas relações diárias que se concretizam na
comunidade que transcendem as indicações/orientações do currículo pré-pronto, que rompe os aprisionamentos, mesmo que só em
alguns momentos (MAFFESOLI, 2010a).

No que se refere às políticas educacionais, poder-se-ia, se somente elas fossem levadas em conta, até mesmo se questionar o objeto da
pesquisa que propomos estudar. Porém, como afirmamos desde os nossos pressupostos e como apontam os indícios na realidade,
apesar da legislação contemplar em suas letras as culturas populares, ela o faz de modo que esta é vista como instrumento, como ponto
de partida e não como conhecimento que merece ser, ele próprio, objeto de reflexão. E, principalmente, as orientações legais não se
fazem concretas nos cotidianos escolares, em que ainda se tem um currículo que legitima a escola como lugar de aprender a ler
(palavras), escrever e contar e que está ligado aos interesses das grandes editoras.

O caminho no qual a pesquisa se debruça, portanto, a partir desses “dados” é a construção da ponte entre a legislação e a realidade de
dentro do “chão da escola”, entendendo que as culturas populares devem ser tematizadas de modo transversal – e não como um
componente curricular específico nem com qualquer atividade com caráter de extracurricular –, o que é possível a partir de apreensão,
por parte da escola, de alguns aspectos das formas populares de socialidade, especialmente a valorização dos sujeitos da comunidade
com experiências a socializar e com a “libertação”, por assim dizer, das atividades relacionadas à prática educativa do espaço da sala
de aula para os espaços da comunidade, como também da afirmação dialógica, diante da comunidade, acerca do papel da escola e da
laicidade do currículo.
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