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Resumo

Este artigo explora as articulações entre estudos culturais, currículo e formação de professores/as.
Metodologicamente, tratase de um estudo de cunho bibliográfico exploratório, propondo uma reflexão a
partir de aportes teóricos dos Estudos Culturais nas discussões ocorridas na linha de pesquisa Formação de
Professores, PPG/Edu Unilasalle/RS. A pesquisa bibliográfica evidenciou que a escola continua sendo um
espaço de homogeneização, normalização e exclusão, desconsiderando as diferenças; o currículo escolar está
distante das necessidades e dos interesses dos/as estudantes; a formação dos/as professores/as é deficiente,
desarticulada da realidade vivenciada. Disso decorre a necessidade de aprofundar os estudos para a
compreensão das articulações entre as temáticas em questão.

Palavras-chave: Estudos culturais. Currículo multicultural. Formação de professores/as.

Abstract

This article explores the links among cultural studies, curriculum and teacher training. Methodologically, it is
an exploratory study of bibliographic nature, proposing a reflection from the theoretical contributions of
Cultural Studies in the discussions held in the Teacher Education Research, PPG/Edu Unilasalle/RS. A
literature search revealed that the school remains an area of homogenization, standardization and exclusion,
disregarding the differences; the school curriculum is far from the needs and interests of the students; the
teacher formation is poor, disjointed from reality experienced. From this comes out the need for further
studies to understand the interrelationships among the themes in question.
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Introdução

Este estudo propõe uma articulação entre estudos culturais, currículo e formação de professores/as. Nessa
perspectiva, pretendese levantar questões, objetivando reflexões e estudos necessários.

Metodologicamente, tratase de um estudo de cunho bibliográfico exploratório, a partir de aportes teóricos
dos Estudos Culturais em discussões ocorridas na linha de pesquisa Formação de Professores, PPG/Edu
Unilasalle/RS.

O referencial teórico adotado fundamentase nos pressupostos de autores que discutem essa temática, como:
Nóvoa (2011), Imbernón (2011), Perrenoud (2002) e Libâneo (2012), bem como nos estudos de Hall (1997a,
1997b), Costa, Silveira e Sommer (2003), Moreira e Candau (2003), Santos e Santiago (2011), Teruya
(2009), Ramirez (2011), dentre outros.

O artigo está estruturado em três tópicos. No primeiro – Estudos culturais – apresentase a conceitualização,
as características, a metodologia, os campos de pesquisa, as temáticas e os objetos de investigação dos
estudos culturais. No segundo capítulo – Currículo multicultural – discutese conceito, formas, instâncias,
elementos, princípios, papel e relevância sociocultural do currículo. Já no terceiro capítulo – Formação de
professores – tratase da formação dos docentes, enfocando a relação pessoaprofissional, as características
do “bom professor”, o papel e as funções do/a professor/a na construção dos sujeitos para uma sociedade
igualitária.

O currículo multicultural é o elemento relacional entre estudos culturais e formação de professores/as. Na
perspectiva dos estudos culturais, mais importante do que apresentar respostas é propor questionamentos
que possibilitem uma reflexão aprofundada na busca de um currículo que atenda às demandas dos/as
estudantes.

1. Estudos culturais

Os estudos culturais se constituem em novos e múltiplos olhares sobre as instituições, estruturas, produções
e construções sociais. Esses novos olhares se consolidam na segunda metade do século XX, especialmente
com as investigações de Stuart Hall. Segundo Costa, Silveira e Sommer (2003), os estudos culturais são a
convergência de questionamentos e reflexões sobre construções históricas consideradas como verdades
universais, estas resultantes de relações de poder.

Os estudos culturais caracterizamse pela desconstrução, problematização e relativização das estruturas e
práticas sociais vigentes nas coletividades. As metanarrativas e os discursos hegemônicos são submetidos a
questionamentos: Por que algo se tornou verdade?
Como algo se tornou verdade?

A metodologia de pesquisa dos estudos culturais depende das questões propostas e do contexto, sendo
classificada como uma bricolage, conforme Teruya (2009). Múltiplos olhares são articulados de maneira
interdisciplinar, focando aspectos culturais e segmentos não valorizados pela sociedade sob a ótica dos
padrões hegemônicos. Nessa perspectiva, os estudos culturais assumem o caráter ideológico de oposição à
cultura hegemônica, à padronização da cultura, enfim, à concepção elitista e excludente que ainda impera no
pósmoderno.

Quanto aos campos de pesquisa, os estudos culturais perpassam as artes, as humanidades, as ciências
sociais, as ciências naturais e a tecnologia, onde buscam seus objetos de estudo. Questões relativas a
binarismos, especialmente sobre as chamadas minorias, transformações políticas, econômicas e sociais,
educação e pedagogia são temas que interessam aos estudos culturais. Todavia, perpassando as temáticas,
interessa compreender as construções de identidade, diferença, desigualdade, naturalização, hierarquização,

16/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/estudos_culturais_curriculo_e_formacao_de_professoresas_uma_artic.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



homogeneização, padronização, etc.

Sobre a questão identitária, para Pavan (2013), a construção dos sujeitos ocorre “por meio da cultura e da
história nos diferentes espaços/tempos” (p. 104), inclusive no espaço/tempo do currículo. Na mesma linha de
pensamento, Louro (2004) postula que as identidades dos sujeitos são “plurais, múltiplas; identidades que se
transformam, que não são fixas ou permanentes, que podem, até mesmo, ser contraditórias”. (p. 24). O
tema “múltiplas identidades” também já fora tratado por Carrano (2000), direcionando a análise para o
segmento juventudes.

É função da escola preparar o/a aluno/a para viver a multiculturalidade. Conforme Kreutz (1999), o conceito
de interculturalidade é mais adequado do que o de multiculturalidade para descrever a interrelação entre as
culturas. Não obstante, entendese que multiculturalidade não significa simples justaposição de culturas
diferentes.

2 Currículo multicultural

Currículo é o elemento norteador e definidor da proposta pedagógica da instituição educacional, incorporando
conhecimentos, procedimentos e relações que contribuem, mediante o processo de ensinoaprendizagem,
para a construção de identidades.

Na perspectiva da análise a partir dos estudos culturais, currículo compreende os conteúdos formais e os
vivenciais (expressos por valores praticados no cotidiano escolar). Assim, podese pensar em currículo formal
(explícito) e currículo oculto. Ambas as dimensões curriculares são fundamentais para a formação de sujeitos
críticos e preparados para a mudança de seu mundo, seu contexto.

Moreira e Candau (2003) consideram o conhecimento escolar como um componente essencial do currículo,
sendo “produzido pelo sistema escolar e pelo contexto social e econômico mais amplo” (p.6). O currículo
constituise em dispositivo de expressão de relação de poder e de construção de identidades.

Libâneo (2012) analisa as relações “dentrofora” da escola. O “dentro” referese ao conjunto de elementos
que constituem a instituição escolar. O “fora” referese ao contexto em que está inserida a escola. O
pesquisador ressalta que no espaço escolar ocorre o “cruzamento de culturas”, expressão de um currículo
multicultural projetado como explícito e oculto.

Um currículo significativo compreende conteúdos formais relevantes e conteúdos não formais, especialmente
as vivências do cotidiano dos sujeitos envolvidos na comunidade escolar, contemplando a multiculturalidade.
Um currículo significativo possibilita aprendizagem significativa. Para Imbernón (2011), “multiculturalidade
supõe reconhecer o direito à diferença como enriquecimento educativo e social. [...] é sinônimo de pluralismo
compartilhado.” (p. 36). A escola contemporânea vive novos tempos, com novas exigências sociais e novas
possibilidades educativas. Isso requer mudanças. Mudanças de organização, de relações, de políticas e de
atitudes. A escola precisa assumir a multiculturalidade de maneira compartilhada. Multiculturalidade implica
superar o individualismo, os velhos discursos, as estruturas excludentes e as posturas discriminatórias em
prol de um trabalho cooperativo, colaborativo, reflexivo e dialógico, com flexibilidade curricular. A
multiculturalidade, nessa perspectiva, possibilita a convivência de realidades plurais, a desconstrução,
problematização e relativização de estruturas e práticas sociais, o questionamento de discursos hegemônicos,
padronizações e as oposições binárias.

Santos e Santiago (2011) apoiam os constructos de Libâneo e Imbernón no que se refere à multicularidade e
aos processos vivenciados no contexto do currículo escolar. A escola é a instituição social onde se processa
tanto a produção quanto a reprodução da cultura. É o espaço onde pode ocorrer tanto a naturalização das
desigualdades quanto a desconstrução de práticas discriminatórias em relação aos diferentes. É na escola que
se pode vivenciar verdadeiramente o “cruzamento de culturas”. O currículo escolar deve ser construído de
forma a possibilitar novos olhares, novas abordagens, tendo em vista a representação da realidade e os tipos
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de subjetividades e identidades que pretende produzir na perspectiva dos estudos culturais.

Novas problemáticas desafiam velhas práticas educativas, exigindo novas abordagens pedagógicas. Nesse
sentido, Xavier (2008) afirma: “O que se defende é que os/as alunos/as consigam ir aprendendo a organizar
seus próprios conhecimentos e estabelecer relações, utilizandose dos novos conhecimentos para enfrentar
novos problemas e atuar no mundo.” (p.331). A escola precisa ressignificar os conteúdos escolares; precisa
retomar a pluralidade de suas funções, como observa o autor.

Moreira e Candau (2003) postulam a construção de currículos multiculturalmente orientados a partir de
princípios norteadores de novos conteúdos, novos procedimentos e novas relações na escola e na sala de
aula. Os princípios a que se referem os autores orientam para a necessidade de uma nova postura educativa,
articulando um currículo que contemple conteúdos relevantes e estratégias pedagógicas significativas, num
ambiente interativo e de respeito às diversidades. Pensar a educação nessa perspectiva não é idealismo; é
possível. A formação docente deve contribuir para a realização desse projeto.

3 Formação de professores

Trabalhar com pessoas exige predisposição para resolver problemas dos outros e para os outros. O/A
professor/a desenvolve seu trabalho constantemente com os outros e precisa, portanto, estar preparado para
a resolução de problemas dos e para os outros. Isso requer competência profissional e emocional do mesmo.
Portanto, a profissionalidade docente articulase, profundamente, com sua pessoalidade.

Nóvoa (2009) propõe passar a formação docente para dentro da profissão, reforçando, desse modo, a
dimensão pessoal e a presença pública dos/as professores/as. O mesmo pesquisador (2011) afirma que o
campo da formação de professores está exposto a um “excesso de discursos” traduzido numa “pobreza de
práticas”, mas que é nesse contexto que se está assistindo a um regresso dos professores à centralidade que
haviam perdido. Para ele, investigação, currículo, gestão, recursos e tecnologias são importantes, mas nada
disso substitui um bom professor. Questões como aprendizagem, diversidade e novas tecnologias são temas
que requerem reflexão e intervenção dos/as professores/as.

O mundo globalizado do século XXI fomenta a construção de nova sociedade, desestruturada em relação aos
padrões hegemônicos de antes, resultando em nova pessoa – novo/a aluno/a. O/A professor/a precisa saber
disso: o/a aluno/a de hoje não é o/a aluno/a que ele/ela foi. Logo, o/a professor/a de hoje não pode ser o/a
professor/a que teve. Por conseguinte, a escola precisa mudar – não apenas no discurso, mas acima de tudo
na prática. Nesse sentido, Giroux (1995) traz importante posicionamento:

No que se refere ao papel do professor e da professora, novas formas de conceber a
escola, os conhecimentos e o currículo, desafiamnos a ultrapassar a noção de
transmissores de informações. Sobretudo, seríamos produtores culturais e nossas
práticas pedagógicas deveriam privilegiar a organização de experiências através das
quais os estudantes pudessem vislumbrar o caráter socialmente construído “de seus
conhecimentos e experiências, num mundo extremamente cambiante de
representações e valores” (101).

Não há dúvidas de que a formação permanente do/a professor/a é fundamental para o sucesso de uma
educação para a igualdade. Segundo Pavan (2013), o/a professor/a é concebido/a “como um efeito dos
discursos e das representações”; é produto da cultura vivenciada. Por isso, é preciso questionarse e
questionar sobre as representações e sobre a construção identidades de gênero. Perrenoud (2002) enfatiza a
necessidade de se fazer escolhas ideológicas. O papel dos/as professores/as na educação depende do ser
humano que se pretende formar. Portanto, para definir o papel do/a professor/a é preciso refletir sobre que
aluno/a se quer formar, para que sociedade e com que escola.
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É relevante, na presente reflexão, trazer a contribuição de Pereira (2008) no que se refere à formação de
professores/as, sintetizando os três modelos de racionalidade: técnica, prática e crítica. O modelo da
racionalidade técnica, conhecido como epistemologia positivista da prática, distingue pesquisa e prática,
propondo a aplicação do método científico para a solução de problemas. O/A professor/a é visto como um
técnico, aceitando passivamente as recomendações práticas e aplicando os conhecimentos e habilidades
científicos e/ou pedagógicos na solução de problemas. O modelo de racionalidade prática não separa o pensar
do fazer, possibilitando reflexãonaação como forma de resolução de problemas na atuação profissional. No
campo da educação, a atuação do/a professor/a é guiada por critérios advindos da experiência e da
aprendizagem. A complexidade da profissão docente exige constante relação à sua prática pedagógica
cotidiana. Já o modelo da racionalidade crítica tem uma visão política clara sobre o papel do profissional na
sociedade. O profissional atua politicamente consciente para a promoção da igualdade e da justiça social.
Nesse modelo de racionalidade, a educação é historicamente localizada (atua na construção de um mundo
desejado), é uma atividade social (com consequências sociais), intrinsecamente política e problemática. O/A
professor/a é um problematizador – questiona o conhecimento, o poder e as condições no campo educacional.
Os principais modelos de formação de professores/as, integrantes do modelo da racionalidade crítica, são: a)
modelo sócio-reconstrucionista (o processo de ensinoaprendizagem como meio para a promoção da
humanização); b) modelo emancipatório ou transgressivo (a educação como expressão do ativismo político
para a transformação da realidade); c) modelo ecológico crítico (a pesquisaação como meio para a
transformação social) (PEREIRA; ZEICHER, 2008).

A abordagem dos Estudos Culturais articulase com o modelo da racionalidade crítica proposta por Pereira
(2008), especialmente o segmento emancipatório, no que se refere à formação de professores/as, visto que
pressupõe a participação docente na transformação da realidade, contrapondose às práticas ainda
dominantes, alicerçadas no paradigma positivista.

Considerações finais

Como estabelecido inicialmente, o estudo consistiu em reflexões sobre questões relevantes e significativas em
relação a estudos culturais, currículo e formação de professores/as.

Na perspectiva dos Estudos Culturais, encaixase o modelo da racionalidade crítica, pois este está alicerçado
na problematização, na desconstrução de modelos discriminatórios, na transformação da realidade e na
promoção da humanização.

No primeiro tópico abordouse a conceitualização, as características, a metodologia, os campos de pesquisa,
as temáticas e os objetos de pesquisa dos estudos culturais, buscando a aproximação destes com currículo
escolar e formação de professores/as. No segundo tópico focalizouse o currículo como elemento relacional
entre estudos culturais e formação de professores/as. Conceito, formas, instâncias, elementos, princípios,
papel e relevância sociocultural do currículo foram abordados neste tópico. Por fim, no terceiro tópico
tratouse da formação de professores/as, contemplando a relação pessoaprofissional e o papel e as funções
do/a professor/a na construção dos sujeitos para uma sociedade igualitária.

As reflexões sobre as temáticas contribuíram para algumas constatações: a) a escola é um espaço de
encontro, mas que pode produzir desigualdades, discriminações e exclusão; b) o currículo escolar deve
contemplar a multiculturalidade; c) as práticas educativas devem ser inclusivas; e d) a formação docente
deve preparar os/as professores/as para as novas necessidades e condições do mundo do trabalho.

Para que a escola seja um espaço de inclusão, de integração multicultural, de vivência da diversidade, do
aprender a conviver com os outros como diferentes, é fundamental a formação docente na perspectiva dos
Estudos Culturais, o que pode contribuir significativamente para transporse alguns abismos existentes entre
professores/as e estudantes no espaço escolar.
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Dentre as inúmeras questões que merecem reflexões e estudos, por parte dos/as professores/as e
pesquisadores/as, destacamse: Que tipo de pessoa (cidadão) a escola contemporânea pretende formar?
Que profissional docente requer uma escola comprometida com a multiculturalidade?
Como construir um currículo relevante e significativo sob a perspectiva da multiculturalidade?
Como articular conhecimentos e práticas educativas que possibilitem o “cruzamento de culturas”?

O campo de pesquisas no âmbito dos estudos culturais e suas imbricações com a construção de um currículo
multicultural e a formação de professores/as é amplo e fascinante. Aprofundar os estudos para a
compreensão dessas articulações em busca de um mundo melhor, com vida boa e justa para todos, é
compromisso da academia e de todos/as professores/as.

Notas:

1 Mestrando em Educação – UNILASALLE – Grupo de Pesquisa em Educação Intercultural – UNILASALLE –
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2 Doutora em Educação pela UFRGS. Professora do PPG em Educação – UNILASALLE e Universidade FEEVALE.
 Práticas Educativas e Indicadores de Qualidade da Educação – UNILASALLE – Canoas – RS.
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