
INTRODUÇÃO
O estudo caracteriza-se como um recorte de um projeto maior in�tulado 

“Reformas educacionais progressistas: polí�ca educacional, discurso e con-
solidação de um novo senso comum”. O recorte da pesquisa aqui apresenta-
da analisou e problema�zou a presente atuação da Gestão Curricular em 
Escolas da Rede Municipal de Porto Alegre. Para viabilizar a pesquisa, foram 
escolhidas duas escolas do município de POA. E, a par�r da problemá�ca 
central – “Como é realizada a gestão curricular e qual seu papel em escolas 
da rede municipal de Porto Alegre?” –, buscou-se a efe�vação de um diag-
nós�co da atuação da Gestão Curricular atual das escolas e das transforma-
ções na Rede Municipal de Porto Alegre após a mudança de condução polí�-
ca (administração popular entre os anos de 1989 e 2004).

JUSTIFICATIVA
A problemá�ca dessa pesquisa surge a par�r de algumas leituras e dis-

cussões realizadas ao longo do curso de Pedagogia, que buscam estabelecer 
diferentes conexões entre teoria e prá�ca, assim como, visibilizar os proces-
sos e sujeitos envolvidos nos espaços e tempos de construções curriculares 
nas escolas. Também é per�nente voltar o olhar para as inquietações pesso-
ais que foram sendo ins�gadas a par�r do ingresso na Bolsa de Iniciação 
Cien�fica em 2013. E, principalmente, diante das visitas realizadas nas 
escolas pesquisadas da rede municipal de Porto Alegre. Durante as visitas 
foi viável problema�zar a importância que uma gestão curricular de qualida-
de possui nas formas e formatos das organizações curriculares das escolas. 
Da mesma forma foi possível indagar-se sobre as alterna�vas de atuação da 
gestão curricular perante as ro�nas e ritos ins�tucionais, ou seja, perante a 
consolidação do currículo.

BLOCOS TEÓRICOS
Ü Coordenação e Organização do Trabalho Pedagógico – Celso Vasconcelos 

(2008).

Ü Algumas Concepções de Currículo – Antonio Flavio Moreira (2010 e 
2011), Michael Apple (2008), Miguel Arroyo (2007).

Ü Breve Histórico da Gestão Curricular do Município de Porto Alegre dentro 
da Condução Polí�ca da Escola Cidadã – Luís Armando Gandin (2002) 
Cadernos Pedagógicos n. 9 (1996).

METODOLOGIA
Ÿ Pesquisa qualita�va;

Ÿ Inspiração etnográfica;

Ÿ Observações, análises de documentos, entrevistas semiestruturadas;

Ÿ  Análise de documentos e revisão bibliográfica.

Ü Para a análise dos dados produzidos foram u�lizados os recursos de 
análise de conteúdo categorial (Bardin, 2009) e a análise relacional (Apple, 
2006), substanciada por lentes sociológicas.
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OBJETIVOS
Ÿ Inves�gar como é realizada a gestão curricular e qual seu papel nas 

escolas pesquisadas da rede municipal de Porto Alegre;

Ÿ Inves�gar como tem se organizado e se consolidado a gestão curricular 
nos espaços e tempos das escolas pesquisadas;

Ÿ Entrevistar professores e coordenação, das escolas pesquisadas, para 
saber como entendem e visualizam os processos de organização e cons-
trução curricular, assim como os espaços e tempos escolares;

Ÿ Problema�zar a existência de espaços e tempos efe�vos para reflexão 
e viabilização de alterna�vas possíveis de par�cipação da comunidade 
escolar na gestão curricular das escolas pesquisadas;

Ÿ Analisar as mudanças ocorridas após a experiência da Escola Cidadã no 
que diz respeito às formas de gestão curricular.

RESULTADOS
Ÿ Visibilização e potencialização do trabalho co�diano da gestão curricu-

lar como central e de grande importância na condução e organização 
dos espaços e tempos escolares, ou seja, na consolidação do currículo;

Ÿ Viabilização do compara�vo entre as duas escolas pesquisadas na pers-
pec�va de demonstrar aproximações e distanciamentos com relação 
às diferentes formas e formatos dados ao ges�onamento curricular;

Ÿ Constatação dos pontos posi�vos e/ou nega�vos dos reflexos deixados 
pelo legado do projeto da Escola Cidadã após a mudança de condução 
polí�ca;

Ÿ Avaliação dos sujeitos da pesquisa em relação às possibilidades na con-
solidação de um currículo par�cipa�vo.
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