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RESUMO

O presente trabalho pauta as políticas educativas de ações afirmativas nas escolas e, especificamente, na constituição do currículo e parte da 
noção de que a unidade escolar além de espaço de ensino é antes de tudo de promoção de justiça social. Tem como objetivo compreender as 
práticas de professores/as nas unidades escolares estaduais na abordagem das temáticas da diversidade e a produção do currículo escolar da 
rede estadual a partir das possibilidades de conhecimento no/do/com o cotidiano. Tem como pressuposto as vidas vividas e as vidas contadas e 
que são estreitamente interconectadas e interdependentes, por essa razão, permite uma aproximação significativa da realidade. Nessa 
perspectiva, o percurso metodológico é inspirado na prática do estudo de caso, o qual possibilita uma visão mais aprofundada e ao mesmo tempo 
ampla e integrada dos aspectos pesquisados. Para compreender a produção do currículo a partir das possibilidades de conhecimento, propõe 
trabalhar o currículo escolar com o cotidiano em direção à constituição do comum, o que tange a inseparabilidade entre conversações e 
narrativas provenientes de diferentes contextos de produção curriculares e de vida. Com isso, apresenta nos variados processos do aprender e 
ensinar no/do cotidiano escolar, os afetos e afecções vividos nos encontros e experiências entre os atores e autores do processo educativo por 
uma escola plural. O estudo considera as possíveis convergências/divergências entre os participantes do processo educativo, no que se refere aos 
modos e formas como compreendem e praticam a educação e os processos de aquisição de conhecimentos, bem como as práticas cotidianas, em 
especial, ao que diz respeito à diferença. Para tanto, foi necessário ampliar as vozes dos praticantes, potencializando os saberes e fazeres nas 
tantas e tão diferentes histórias vividas cotidianamente na/da escola. Esse exercício exigiu considerar os professores e alunos, na diversidade de 
suas vivências no cotidiano, como sujeito e praticante que cria com aquilo que recebe e não, exclusivamente, como um ser passivo. Isso exigiu 
uma análise do contexto das diversas práticas culturais e sociais das quais faz parte, num atravessamento de múltiplas e complexas relações. O 
estudo aponta para a necessidade de potencializar as diferentes vozes que de alguma forma, caótica, por exemplo, dos mais variados desenhos e 
possibilidades de conhecimentos, linguagens, afetos e poderes constituintes nos/dos cotidianos escolares. Destaca os deslizamentos de saberes, 
fazeres, afetos e poderes como potência na constituição de outros modos de produção de políticas de compartilhamento e composições 
curriculares em resposta às políticas educativas para ações afirmativas e no desafio do diálogo com os múltiplos sujeitos que habitam os espaços 
e tempos escolares, suas práticas e suas ressignificações.
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