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RESUMO 

 

 

Considerando que o currículo é de central importância no processo educacional, e que se 

configura como um campo de estudo e pesquisas com teorias que o fundamentam e o 

questionam, utilizou-se na fundamentação teórica os autores que discutem sobre as teorias 

tradicionais, críticas e pós-críticas do currículo, além de ser apresentada uma 

contextualização histórica da Educação Fundamental no Brasil e na cidade de Goiânia a partir 

dos anos 1990 até o ano de 2014. Objetivou-se nesta dissertação conhecer a compreensão dos 

docentes de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental II (6⁰ ao 9⁰ ano) da Rede Estadual 

da cidade de Goiânia a respeito da construção do currículo, bem como das reorientações 

curriculares para o ensino de ciências. Para tanto, foram utilizadas as falas dos docentes que 

atuam em Escolas Estaduais de Goiânia no Ensino Fundamental II, registradas em 

questionário do tipo misto. Desse modo, foi possível observar que a maneira como a 

educação está organizada é mecânica, “ritualista” e que não contribui para a geração de uma 

conscientização do próprio processo educacional aos agentes da educação envolvidos na 

produção e reprodução do sistema educacional vigente. Os docentes do Ensino Fundamental 

II, em sua grande maioria, não se sentem participantes do processo de construção curricular, a 

utilização do Currículo Referência é feita de maneira imposta e obrigatória o que, segundo 

eles, retira sua autonomia no ensino de Ciências da Natureza. A partir dessa trajetória de 

estudos fica permitido concluir que é adequado conceber o currículo não como algo técnico, 

apolítico, a-histórico, neutro, que diz respeito apenas à sistematização de conhecimentos 

escolares, à organização de conteúdos, à formulação de objetivos, à escolha de metodologias 

e à forma de avaliação, mas como um processo histórico, ininterrupto e crítico. 

 

Palavra-chave: Teoria curricular. Reorientação curricular. Ensino de Ciências. 
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ABSTRACT 

 

 

Considering that the curriculum is of central importance in the educational process and that it 

is configured as a field of study and research with theories that underlie and question it, the 

authors who discuss traditional, critical and post-critique of the curriculum, in addition to 

presenting a historical context of Fundamental Education in Brazil and in the Goiânia city 

from the years 1990 to the year 2014. The objective of this dissertation was to understand the 

understanding of the teachers of Natural Sciences of Elementary School II (6th to 9th year) of 

the State Schools of the Goiânia city regarding the construction of the curriculum, as well as 

curricular reorientations for the teaching of sciences. For that, used the statements of the 

teachers who work in State Schools of Goiânia in Elementary School II, registered in a mixed 

type questionnaire. Thus, it was possible to observe that the way education is organized is 

mechanical, "ritualistic" and does not contribute to the generation of an awareness of the 

educational process to the agents of education involved in the production and reproduction of 

the current educational system. The majority Elementary School II teachers do not feel they 

are participants in the curricular construction process, the utilization of the Reference 

Curriculum is done in an imposed and obligatory way, which according to them, withdraws 

your autonomy in the teaching of Natural Sciences. From this trajectory studies it is possible 

to conclude that it is appropriate to conceive the curriculum not as something technical, 

apolitical, a-historical, neutral, that concerns only the systematization of school knowledge, 

the organization of contents, the formulation of objectives, the choice of methodologies and 

the form of evaluation, but as a historical, uninterrupted and critical process. 

 

Keyword: Curricular theory. Curricular reorientation. Sciences teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa buscou compreender o que docentes de escolas estaduais em Goiânia 

entendem sobre o processo de construção curricular do componente Ciências da Natureza 

para o Ensino Fundamental II (6⁰ ao 9⁰ ano) da Rede Estadual em Goiânia. 

Nesta investigação o objeto de estudo são as falas dos docentes de Ciências da 

Natureza que atuam no Ensino Fundamental II da Rede Estadual em Goiânia, registradas em 

questionário do tipo misto, para que conseguíssemos entender a compreensão acerca do 

currículo escolar e do seu papel na prática de ensino visto que isto apresenta importância no 

processo educacional, e que se configura como um campo de estudo e pesquisas com teorias 

que os fundamentam e os questionam. A compreensão do currículo no sentido de que o 

mesmo envolve 

Questões de poder, tanto nas relações professor/aluno e administrador/professor, 

quanto em todas as relações que permeiam o cotidiano da escola e fora dela, ou 

seja, envolve relações de classes sociais (classe dominante/classe dominada) e 

questões raciais, étnicas e de gênero, não se restringindo a uma questão de 

conteúdos (HORNBURG e SILVA, 2007, p.1). 

 

Conhecer os fundamentos da estrutura e da composição curricular é indispensável 

para que o docente possa fazer um bom planejamento de suas aulas tomando-o como ponto 

de partida, de orientação e o que seria também desejável, de reelaboração. As teorias de 

currículo desempenham várias funções e se convertem em mediadoras ou em expressões da 

mediação entre o pensamento e a ação em educação.  

O debate sobre os currículos escolares e sua conceituação é necessário para que 

possamos compreender quais as teorias que garantem e fornecem meios eficazes para a 

formação de determinado perfil do educando que se pretende formar. A construção de um 

Currículo demanda: a) o conhecimento sobre currículo; b) a compreensão de que o currículo 

é produto de processos de conflitos políticos e culturais dos diferentes grupos que o 

elaboram; c) o conhecimento dos processos que levam à escolha de um conteúdo e não de 

outro (disputa de poder pelos grupos) (LOPES, 2006). 

Para Young (2014) não há questão educacional mais crucial hoje em dia do que o 

currículo. O currículo estabelece o quê, para quê, e como os conteúdos necessitam ser 

trabalhados nos distintos níveis de ensino sendo um conjunto de conhecimentos que, ao final 

do processo de ensino pretende-se que seja apreendido pelo estudante. Ainda que o currículo 

estabeleça esses três pontos importantes, percebemos através das observações realizadas 
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nesta pesquisa que as escolas não conseguem atender a todos com qualidade, mesmo tendo 

no currículo orientações que afirmam assegurar isto. Portanto, acabam recaindo sobre o 

currículo as críticas positivas e negativas sobre o sucesso ou, mais frequentemente, o fracasso 

escolar no debate sobre a qualidade do ensino.  

Percebemos o currículo como uma parte importante, integrante do dia-a-dia da escola 

que exercerá influência direta nos sujeitos que fazem parte do processo escolar e da sociedade 

em geral. A escola como instituição em sua grande maioria tem um caráter 

predominantemente conservador, pois propõe-se perpetuar a ideologia dominante, salvo 

exceções. De acordo com Silva, T. (2007), a classe dominante por meio do currículo inculca 

seus ideais através das disciplinas e conteúdos que representam seus interesses, ou seja, há 

uma triagem do que vai ser ensinado aos estudantes das classes dominadas, estas acabam 

saindo da escola com ensino delimitado e com capacidades simplesmente para serem servis e 

obedientes. Ao passo que os estudantes das classes dominantes têm oportunidade de se 

manifestar, realizam comando de autonomia, ou seja, são preparados para liderar enquanto a 

classe dominada é preparada para obedecer. 

Com base nessas considerações, estamos entendendo que 

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum 

modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte de 

uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo 

acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e 

concessões culturais, políticas e econômicas que organizam um povo. (APPLE, 

1994, p. 59). 

 

De acordo com Apple (1989a), o currículo não é simplesmente fixação prática de 

informações, pois estas são sempre consequências de determinados conjuntos sociais, que 

definem o que será difundido nas salas de aula. Dessa maneira, não é primordial saber como 

o conhecimento será difundido, mas sim qual pensamento, e porque este e não outro. Assim, 

o docente pode propor questões opcionais e coloca em incômodo o modelo tradicional. 

Começamos no capítulo 1, um debate a respeito das teorias curriculares que existem. 

São expostas algumas teorias curriculares, sempre levando em consideração certas 

particularidades do seu desdobramento histórico organizando uma narrativa que ressalta 

aspectos das suas principais concepções. São elas: teoria tradicional; teoria crítica; e teoria 

pós-crítica. Na tentativa de elucidar a compreensão de cada uma dividimos o capítulo 1 em 

três tópicos, cada um responsável por exemplificar cada uma das teorias citadas acima. Esse 

capítulo tem a finalidade de nos auxiliar a encontrar no campo curricular a concepção que 

adotamos, assim como a concepção de cada docente participante da pesquisa. 
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No capítulo 2, focamos na discussão do currículo em Goiás. Uma análise histórica do 

que aconteceu no transcorrer dos anos 90 até o ano de 2014 em Goiás. Para tal dividimos o 

capítulo 2 em quatro tópicos. São eles: “O currículo na educação brasileira”, no qual 

pesquisamos o aspecto conceitual e teórico de debates relativos ao currículo, bem como 

dissertamos a respeito da história do currículo e do ensino escolar no Brasil; em seguida “O 

currículo em Goiás nos anos 90”. Nesta parte analisamos o aspecto da mudança pedagógica e 

metodológica posta na educação escolar da Rede Estadual de Goiás em Goiânia, da década de 

1990 aos primeiros anos do século XXI; depois abordamos “‟Currículo em Debate‟ (2004 – 

2010)”, tópico no qual nosso propósito objetiva possibilitar uma análise a respeito da forma 

como o ensino de ciências foi estruturado dentro da proposta oficial da Secretaria Estadual, 

na educação escolar em Goiás na primeira década do século XXI considerando o aspecto 

programático apresentado pela Secretaria na série curricular “Currículo em Debate”; e por 

último o “‟Pacto pela Educação‟ (2011 – 2014)”, na análise da qual nos interessa estudar o 

modelo de Ciências organizado pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte 

(SEDUCE) na educação escolar e o impacto desse novo viés pedagógico no ensino de 

ciências no Ensino Fundamental II. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia e tem como finalidade expor e justificar as 

escolhas metodológicas que compõem o presente estudo. Apresenta a maneira como foram 

escolhidos os participantes, mostra as técnicas que possibilitaram a construção de dados para 

análise e de que forma foi realizada a análise desses dados. 

O capítulo 4 apresenta a análise dos dados obtidos e discussões acerca desta 

investigação qualitativa com enfoque exploratório, de forma descritiva. Primeiramente 

caracterizando os participantes da pesquisa para posteriormente analisar as concepções e 

perspectivas dos docentes de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental II de Goiânia 

sobre currículo, Reorientação Curricular e ensino de ciências. 

Nas considerações finais são pontuados aspectos e comentários sobre a compreensão 

dos docentes de Ciências da Natureza e também outros questionamentos, visto que o processo 

de entendimento do que o currículo significa é constante. Outra intenção desta pesquisa é de 

contribuir com a formação dos docentes para futuros debates sobre o currículo e sobre a 

participação de todos os docentes da rede nesta construção. 
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1 TEORIAS DO CURRÍCULO 

 

O currículo mais do que uma simples enumeração de conteúdos e diretrizes a serem 

trabalhados em sala de aula pelos docentes, é uma construção histórica e cultural que sofre 

transformações em seus propósitos e consequentemente em suas definições. Entendemos que 

os docentes precisam não somente conhecer o que está proposto nos currículos escolares, mas 

também ser partícipes da sua elaboração, somente assim atribuirão significados às orientações 

curriculares. 

O conceito de currículo na educação foi se transformando ao longo do tempo, e 

diversas correntes pedagógicas foram e são responsáveis por abordar a sua dinâmica e suas 

funções. Diferentes autores abordam de distintas formas as várias teorias curriculares. A 

seguir exporemos brevemente as mais importantes correntes apontadas na literatura. 

Nos Estados Unidos no início século XX o currículo aparece como campo de estudos, 

diante de uma esfera econômica fortemente influenciada pela industrialização. Um grupo de 

educadores, com notável destaque para John Franklin Bobbitt dirigiu o olhar para o currículo, 

expondo sua utilização como ferramenta pedagógica moduladora de condutas e padrões 

concebidos como de interesse naquele contexto (SILVA, T. 2007) de modo que os teóricos 

do currículo propunham o que os docentes podiam ensinar, como se fossem trabalhadores 

manuais da indústria. A partir daí o currículo passou a ser entendido como uma técnica de 

controle social.  

Segundo Silva, T. (2007) algumas teorias sobre currículo se apresentam como teorias 

tradicionais, que pretendem ser neutras, científicas, objetivas e preocupadas com questões de 

organização, outras, chamadas de teorias críticas e pós-críticas, argumentam que nenhuma 

teoria é neutra, científica ou desinteressada, mas que implicam relações de poder e 

preocupação com as conexões entre saber, identidade e poder.  

Essas teorias se convertem em referenciais ordenadores das concepções sobre a 

realidade que abrangem e passam a ser formas, ainda que indiretas, de abordar os problemas 

práticos da educação. Currículo diz respeito às decisões educativas para a escola, acha-se 

mediado por problemas institucionais, por conseguinte, reflete sempre as circunstâncias 

históricas e os problemas escolares. 

Para Silva, T. (2007) é importante entender o significado de teoria como discurso ou 

texto político. Uma proposta curricular é um texto ou discurso político sobre o currículo 

porque tem intenções estabelecidas por um determinado grupo social. De acordo com esse 

autor, uma Teoria do Currículo ou um discurso sobre o Currículo, mesmo que pretenda 
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apenas descrevê-lo tal como é, o que efetivamente faz é produzir uma noção de currículo. As 

chamadas “teorias do currículo”, igualmente às teorias educacionais mais amplas, estão 

recheadas de afirmações sobre como as coisas devem ser. 

Para saber aquilo que o currículo é, se faz necessário conhecer de qual maneira ele é 

definido pelas diferentes teorias e autores. Fica evidente que uma definição não é capaz de 

nos mostrar o que é, de fato, o currículo, mas a definição tem a capacidade de nos revelar o 

que uma determinada teoria pensa sobre o que o currículo é. Ainda que não tenhamos uma 

única definição para o que é o currículo, ele se apresenta como uma parte importante da 

organização escolar. Por isso ele precisa ser pensado e refletido pelos sujeitos em interação 

“que têm um mesmo objetivo e a opção por um referencial teórico que o sustente” (VEIGA, 

2002, p.7). 

A questão central que serve como base para definir qualquer teoria do currículo é a de 

saber qual conhecimento é primordial a ser ensinado. Nas teorias do currículo a pergunta “o 

que?” nunca está separada de outra importante pergunta “o que eles ou elas devem ser?”, ou 

melhor, “o que eles ou elas devem se tornar?”. Afinal, o currículo sempre é resultado de uma 

seleção de conhecimentos e saberes de um campo muito abrangente no qual se seleciona 

pontualmente uma parte dos conhecimentos disponíveis para que essa venha constituir o 

currículo. Perguntamo-nos qual é o perfil de ser humano que se faz desejável para certo tipo 

de sociedade? Existem vários “modelos” (racional, competitiva, crítica, dentre outros) e cada 

um desses “modelos” de seres humanos corresponde a um tipo de conhecimento, logo 

corresponde a um tipo de currículo. Portanto, podemos afirmar que o currículo além de 

envolver uma questão de conhecimento, envolve também uma questão de identidade 

(SILVA, T. 2007). 

Podemos dizer que o currículo é uma questão de poder, pois selecionar é uma ação de 

poder, privilegiar um tipo de conhecimento é uma ação de poder, destacar uma identidade ou 

subjetividade como sendo a ideal é uma ação de poder. As teorias do currículo estão 

ativamente envolvidas na atividade de garantir o consenso, de obter hegemonia. É a questão 

de poder que vai separar as teorias tradicionais das teorias críticas e pós-críticas do currículo. 

Nos próximos itens deste capítulo abordaremos as teorias de currículo mais 

importantes elaboradas ao longo do último século, por isso pode ser útil ter em mente o 

seguinte quadro que resume as grandes categorias das teorias: 
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Quadro 1 – Aspectos abordados pelas Teorias do Currículo 

Tradicionais Críticas Pós-Críticas 

Ensino Ideologia Identidade, alteridade, diferença 

Aprendizagem Reprodução cultural e social Subjetividade 

Avaliação Poder Significação e discurso 

Metodologia Classe social Saber 

Didática Capitalismo Representação 

Organização Relações sociais de produção Cultura 

Planejamento Conscientização Gênero, raça, etnia 

Eficiência Emancipação e libertação Poder 

Objetivos Currículo oculto Sexualidade 

 Resistência Multiculturalismo 

Fonte: Adaptado de Silva, T. (2007) 

 

1.1 Teorias Tradicionais do Currículo 

 

A teoria tradicional proposta no auge da indústria automobilística nos Estados Unidos 

da América (EUA) tinha como foco principal identificar os objetivos da educação 

escolarizada, formar o trabalhador especializado ou proporcionar uma educação geral e 

acadêmica à população. Enfatiza o ensino, a aprendizagem, a avaliação, a metodologia, a 

didática, a organização, o planejamento, a eficiência e os objetivos. Essa teoria teve como 

principal representante John Bobbitt, que escreveu sobre o currículo em um momento no qual 

diversas forças políticas, econômicas e culturais procuravam envolver a educação de massas 

para garantir que sua ideologia fosse garantida. Sua proposta era que a escola funcionasse 

como uma empresa comercial ou industrial, explica SILVA, T. (2007). 

Para Bobbitt (2004), o sistema educacional necessitaria especificar precisamente que 

resultados pretendia obter estabelecendo objetivos claros; métodos para obter os objetivos de 

forma precisa, estabelecer formas de mensuração que permitissem saber se os resultados 

foram alcançados. O currículo era uma questão de organização e ocorria de forma mecânica e 
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burocrática que essencialmente era exercida por especialistas em currículo. Essa teoria tinha 

como palavra-chave a eficiência, pois o modelo que Bobbit propunha era baseado na teoria 

de administração econômica de Frederick Taylor
1
. 

Pensando nos princípios da administração propostos por Taylor (1990) conseguimos 

compreender o modelo de escola que seria “ideal” para ele: o currículo funcionaria como o 

sistema de produção; os estudantes seriam a transformação da matéria bruta até atingir-se o 

produto final desejado; o processo de ensino aprendizagem seria o processo de produção; e a 

avaliação funcionaria como o controle de qualidade daquele “produto” que está sendo 

produzido. Estas ideias influenciaram muito a educação nos EUA até os anos de 1980 e em 

muitos países, inclusive no Brasil. 

Antes de Bobbitt, em 1902, John Dewey utilizou a palavra “currículo” em um livro, o 

“The child and the curriculum”, segundo Silva, T. (2007) o autor se apresentava muito mais 

preocupado com a construção da democracia do que com o funcionamento da economia, 

além de achar que era importante levar em consideração os interesses e as experiências das 

crianças e jovens no momento do planejamento curricular. Porém, a influência de Dewey não 

refletiu tanto quanto a de Bobbitt na formação do currículo como campo de estudos, porque a 

proposta de Bobbitt estava revestida de um certo “cientificismo” que a legitimava. Assim, 

para que fosse classificada como científica, a educação teria que ser testável, se não pudesse 

ser testada de forma alguma, então estaria distante do âmbito da ciência. Como os objetivos 

da educação estavam dados pela própria vida ocupacional adulta, tudo o que era necessário 

fazer era examinar e esquematizar quais eram as habilidades imprescindíveis para as 

múltiplas ocupações. 

Numa concepção que julga que as finalidades da educação estão dadas pelas 

exigências profissionais da vida adulta, o currículo se resume a uma questão de 

desenvolvimento, a uma questão de técnica. Tal como em uma indústria de aço é primordial, 

na educação, de acordo com Bobbitt (2004), que se estipulem padrões, pois a educação é um 

processo de moldagem.  

O pensamento educacional de Dewey, ao contrário, está baseado no pragmatismo, 

uma concepção filosófica oposta à filosofia tradicional. A filosofia tradicional, que adveio do 

ensino tradicional, percebia os estudantes como seres passivos que precisariam chegar a um 

mundo onde encontrariam verdades definitivas, permanentes, ou seja, nessa concepção, quem 

                                            
1
 Nas palavras de Nunes: “Frederick Taylor foi um engenheiro mecânico norte-americano, tendo ficado 

conhecido como o pai da Teoria Científica do Trabalho (ou taylorismo, designação dada em sua homenagem), 

teoria que esteve na origem de uma verdadeira revolução do sistema produtivo no início do século XX.” 

(NUNES, 2016, s/p). 
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obtivesse mais saber teria mais poder. O pragmatismo, ao contrário disso, diz respeito à 

prática, isto é, confirma que as verdades podem ser modificáveis dependendo da situação e da 

experiência vivida por cada indivíduo. 

Dewey (1978) expôs em toda a sua trajetória que a escola não poderia ser um aparelho 

de acomodação das pessoas ao mundo do momento, como se esse mundo, apresentado pelos 

currículos que vêm de “cima”, fosse o único possível. As ideias de Dewey nos fazem pensar 

no tipo de escola que nós desejamos e que comportamento social a escola democrática tem 

para a expectativa de uma mudança social, de um mundo democrático, digno. 

O modelo proposto por Bobbitt (apud SILVA, T. 2007) se consolida no livro de Ralph 

Tyler, Basic Principles of Curriculum and Instruction, no qual este propõe que o currículo 

necessita responder quatro questões básicas: 1) “que objetivos educacionais a escola deve 

procurar atingir?; 2) que experiências educacionais podem ser oferecidas para o alcance 

daqueles objetivos?; 3) como organizar eficientemente essas experiências?; e 4) como 

podemos ter certeza de que os objetivos foram alcançados?” Essas questões vão ao encontro 

do que seria a divisão tradicional das atividades educacionais: “currículo”, “ensino e 

instrução” e “avaliação”. 

Tyler (1979) compreende o currículo como o conjunto de objetivos educacionais e 

conteúdos que visam desenvolver determinados comportamentos – os quais se delimitam a 

partir de objetivos e se concretizam a partir de conteúdos. Os objetivos precisam ser 

claramente definidos além de formulados em termos e comportamento explícito. Tais 

objetivos precisam ser buscados em diferentes fontes (estudos sobre os aprendizes, estudos 

sobre a vida contemporânea fora da educação, sugestões de especialistas). Somente por meio 

dessa formulação precisa e detalhada dos objetivos somos capazes de responder todas as 

questões que fazem parte do paradigma de Tyler. Não é possível avaliar, como já dizia 

Bobbitt (2004), sem que ocorra o estabelecimento detalhado de quais são os padrões de 

referência. 

De acordo com a compreensão tradicional de currículo o papel da escola é o de 

transmitir conhecimentos acumulados pela humanidade e realizar a preparação moral e 

intelectual dos estudantes para assumirem o seu lugar na sociedade. Se tratando da crítica ao 

currículo tradicional compreendemos que o conhecimento que a escola orienta não é apenas a 

matemática, português e biologia, mas também como o estudante necessita conviver em 

sociedade, pois o estudante aprende muito mais do que o conteúdo que o docente redige no 

quadro: ele internaliza, involuntariamente, a cultura de um povo, seus jogos, seu idioma, suas 

gírias e seus rituais.  
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Ocorre uma divisão de “classes”
2
 entre estudantes de classes dominantes e dominadas 

e como os códigos empregados para a organização do currículo é pertencente à classe 

dominante, os estudantes que fazem parte da classe dominada encaram diversos obstáculos na 

apropriação do que está sendo repassado pelo docente. O que se pretende afirmar é que junto 

com os conteúdos ditados pelo docente, também é repassado a este estudante que ele está 

fadado a ser: um funcionário, um empregado. Da mesma forma que o estudante pertencente à 

classe dominante está determinado a ocupar os cargos de chefia, é educado socialmente para 

ser um patrão e comporta-se como tal. 

Com relação aos conteúdos ocorre uma valorização de conhecimentos e valores 

sociais acumulados ao longo dos tempos repassados aos estudantes como verdades absolutas 

além de a informação estar ordenada em uma sequência lógica e psicológica. A avaliação 

precisa ocorrer com o objetivo de constatar se os estudantes atingiram os comportamentos 

desejados, ou seja, o estudante tem que reproduzir na íntegra o que foi ensinado. A relação 

docente e estudante é baseada em regras e disciplina rígida, na qual o docente é o centro do 

processo, quem administra as condições de transmissão dos conteúdos e é responsável pela 

eficiência no ensino. Consequentemente os estudantes são percebidos como seres passivos, 

submissos e receptivos, ou seja, são seres fragmentados, espectadores que estão sendo 

preparados para o mercado de trabalho, para “aprender e fazer”, como nos explica Silva, T. 

(2007). 

A questão principal das teorias tradicionais pode ser resumida da seguinte maneira: 

conteúdos, especificação precisa de objetivos e ensino destes conteúdos de forma eficaz para 

ter a eficiência nos resultados, resultados estes que possam ser rigorosamente mensurados.  

 

1.2 Teorias Críticas do Currículo 

 

Em meio aos muitos movimentos sociais e culturais que caracterizaram os anos de 

1960 em todo o mundo (independência das colônias inglesas, protesto anti guerra do Vietnã, 

movimento dos direitos das mulheres, protestos contra a ditadura militar no Brasil, e outros), 

surgiram as primeiras teorizações questionando o pensamento e a estrutura educacional 

                                            
2
 Marx foi o primeiro autor a empregar o termo “classes sociais” e, segundo ele: “A história de todas as 

sociedades que existiram até hoje tem sido a história das lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e 

plebeu, barão e servo, mestre de corporação e oficial, numa palavra, opressores e oprimidos, em constante 

oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora aberta, ora disfarçada: uma guerra que sempre terminou ou 

por uma transformação revolucionária de toda a sociedade, ou pela destruição das duas classes em luta.” 

(MARX; ENGELS, 2005, p. 40). 
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tradicional, em especifico, aqui, as concepções de currículo. As teorias críticas de currículo 

preocuparam-se em desenvolver conceitos que permitissem compreender, com base em uma 

analise marxista, o que o currículo faz. No desenvolvimento desses conceitos, estabeleceu-se 

uma ligação entre educação e ideologia. Tais teorias enfatizam a ideologia, a reprodução 

cultural e social, o poder, a classe social, o capitalismo, as relações sociais de produção, a 

conscientização, a emancipação, o currículo oculto e a resistência. 

Os modelos tradicionais de currículo ficavam restritos à atividade técnica de como 

fazer o currículo. Já para as teorias críticas o que importa não é produzir técnicas de como 

fazer um currículo, mas sim de produzir conceitos que nos façam compreender o que o 

currículo de fato faz. Este movimento de renovação da teoria educacional influenciou a 

educação tradicional e teve início simultâneo em vários países. Os principais fundamentos 

das teorias críticas eram os defendidos por Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron em que o 

currículo da escola estaria baseado na cultura dominante, na linguagem dominante, 

transmitido através do código cultural. E o outro seria a crítica à racionalidade técnica da 

escola ou “pedagogia da possibilidade” – da resistência, ou seja, o currículo como uma 

possibilidade de emancipação e libertação como argumentavam Giroux (1997) e Freire 

(2001). 

Louis Althusser (1983), filósofo francês estruturalista, sustentou que a escola é uma 

instituição utilizada pelo capitalismo para manter sua ideologia, pois atinge toda a população 

por um longo período de tempo. A ideologia dominante, ainda segundo Althusser (1983), 

transmite seus princípios, por meio das disciplinas e conteúdos que reproduzem seus 

interesses, pelos mecanismos seletivos que fazem com que crianças de famílias menos 

favorecidas saiam da escola antes de chegarem a aprender as habilidades próprias das classes 

dominantes, e por práticas discriminatórias que levam as classes dominadas a serem 

submissas e obedientes à classe dominante. 

Althusser relata que isso ocorre por conta dos aparelhos ideológicos de Estado
3
. O 

autor define aparelhos ideológicos de Estado como 

[...] um sistema de instituições, organizações e práticas correspondentes, definidas. 

Nas instituições, organizações e práticas desse sistema é realizada toda a Ideologia 

de Estado ou uma parte dessa ideologia (em geral, uma combinação típica de certos 

elementos). A ideologia realizada em um Aparelho ideológico de Estado garante 

sua unidade de sistema “ancorada” em funções materiais, próprias de cada Aparelho 

ideológico de Estado, que não são redutíveis a essa ideologia, mas lhe servem de 

“suporte” (ALTHUSSER, 1999, p.104).  

 

                                            
3
 Althusser (1999) lista vários aparelhos ideológicos do Estado: aparelho escolar, familiar, religioso, político, 

sindical, da informação, da edição-difusão e o cultural. 
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Com relação ao Aparelho ideológico de Estado escolar, o mesmo deve ser entendido 

como um sistema, dentre os vários que compõem o Estado, que tem como objetivo reproduzir 

as relações de produção; na sociedade capitalista o de reproduzir as relações de dominação 

capitalista, portando reprodução de relações de exploração. 

Com a mesma essência althusseriana, Christian Baudelot e Roger Establet (apud 

SILVA, T. 2007), ressaltam a escola como reprodutora de um pensamento reacionário. Estes 

autores se importam com o conteúdo do currículo e a análise que fazem da escola, 

considerada apenas um modelo de repetição social do trabalho no qual existem dois tipos de 

currículo, um mecanicista para os pobres e um preparatório, para os ricos. Baudelot e Establet 

somente se preocupam em relatar as diferenças escolares, em apresentar o sistema especifico 

que divide a desigualdade. 

Samuel Bowles e Herbert Gintis (1976) também com essência althusseriana elaboram 

o “princípio da correspondência” o qual reproduz a hierarquia social do sistema produtivo 

capitalista por meio do processo educacional. Os autores entendem que a estrutura escolar 

qualifica tipos diferentes de personalidade, tendo como ponto de partida a hierarquia escolar. 

Quanto mais apto o estudante for, e hábil de alçar nessa hierarquia, mais autônoma e crítica 

será sua personalidade: 

O sistema educacional ajuda a integrar os jovens no sistema econômico, nós 

acreditamos, através de uma correspondência estrutural entre suas relações sociais e 

as de produção. A estrutura das relações sociais na educação não apenas habitua o 

aluno à disciplina do mundo do trabalho, mas também desenvolve os tipos de 

comportamento pessoal, modos de autopreservação, autoimagem e identificação 

sociais que são os ingredientes cruciais para a adaptação ao emprego. 

Especificamente, as relações sociais da educação – as relações entre 

administradores e professores, professores e alunos, alunos e seu trabalho – 

reproduzem a divisão hierárquica do trabalho (BOWLES; GINTIS, 1976, p.67). 

 

As teorias críticas de currículo denunciam que são estabelecidos dentro da escola os 

mesmos critérios estabelecidos na fábrica. A escola passa a ter o papel de criar meios para se 

conviver com o sistema produtivo e estaria encarregada de construir as elites dirigentes e a 

mão-de-obra que seria alocada neste sistema. Sua análise é a partir da hierarquia, da ideologia 

e da prática. 

A crítica à reprodução das relações sociais não se expressa no currículo oficial, mas 

manifesta-se pelas relações sociais na e da escola, que é chamado de currículo oculto. As 

relações sociais na escola, mais que o conteúdo, são responsáveis pela socialização necessária 

para que haja uma ótima adaptação às exigências do trabalho capitalista. É possível perceber 

essa prática no processo escolar atual do Brasil fazendo relação, principalmente, entre as 

escolas particulares e públicas. 
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Bourdieu e Passeron (1975) analisam a sociedade e as relações de poder, para além 

das bases econômicas marxistas. Para eles a dominação está na apropriação do capital 

cultural. O conhecimento, a cultura que dá valor, status, poder frente à sociedade se constitui 

no capital cultural que se manifesta através de títulos adquiridos, ideologias internalizadas 

etc. Trata-se da utilização do poder simbólico por uma classe com fins de dominar outra. 

Neste sentido 

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 

conhecimento que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de 

instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para 

assegurar a dominação de uma classe sobre outra (violência simbólica) dando o 

reforço da sua própria força às relações de força que as fundamentam e 

contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a domesticação dos 

dominados. (BOURDIEU, 2001, p. 11). 

 

Bourdieu e Passeron (1975) não limitam a dominação pela hierarquia do sistema, mas 

pelo acúmulo de construção cultural. O currículo da escola é estabelecido a partir da classe 

dominante, esta tem acesso à cultura estabelecida. Os estudantes das classes dominantes 

podem naturalmente compreender esse código, pois ao longo de toda sua vida eles estiveram 

submersos nesse código. Esse código é natural para elas, porquanto se sentem à vontade no 

clima cultural e afetivo produzido por esse código. Diferentemente, para os estudantes das 

classes dominadas, esse código é ininteligível. Eles não sabem do que se trata. Esse código 

opera como uma linguagem estrangeira: é incompreensível. A vivência familiar dos 

estudantes das classes dominadas não os habituou a esse código, que lhes aparece como algo 

estranho e alheio.  

A consequência é que as crianças e jovens das classes dominantes são bem-sucedidas 

na escola, o que lhes autoriza um acesso aos graus superiores do sistema educacional. As 

crianças e jovens das classes dominadas, em troca, só podem encarar o fracasso, ficando pelo 

percurso. As crianças e jovens das classes dominantes observam seu capital cultural 

respeitado e fortalecido. As crianças e jovens das classes dominadas têm sua cultura nativa 

desvalorizada, ao mesmo tempo em que seu capital cultural, já inicialmente baixo ou nulo, 

não sofre qualquer valorização. Completa-se o ciclo da reprodução cultural. É 

fundamentalmente através dessa reprodução cultural que as classes sociais se mantêm tal 

como existem, assegurando o processo de reprodução social, como exemplifica Bourdieu e 

Passeron (1975). 

Outro elemento a ser considerado é o movimento de reconceitualização do currículo 

que em oposição à concepção tradicional, surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 1960 e 

início dos 1970, como um movimento de crítica às perspectivas conservadoras do currículo. 
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Esse movimento teve origem no próprio campo de estudos da educação e foi organizado sob 

a liderança de William Pinar em 1973. A reconceitualização curricular, proposta por Pinar, é 

a conexão de várias correntes de pensamento que estão na base da teoria social crítica e que 

de modo geral compreende a escola como um local de uma disputa social e política 

permanente, sabido que os seus pressupostos estão fundamentados neste princípio 

estruturante: “classe, gênero e raça são os domínios através dos quais operam as dinâmicas de 

opressão, exploração e dominação” (BEYER e LISTON, 1996, p.91). 

Nessa abordagem o currículo é entendido como uma atividade que ultrapassa a vida 

escolar e que, de acordo com Pinar, liga o individual com o social de forma diferenciada, pois 

ela própria pode agir na formação do indivíduo. Ao possibilitar uma compreensão consciente 

e autotransformadora essa teoria é muito importante na formação docente, entretanto é pouco 

clara quanto à aplicação para os discentes, principalmente pela sua não adequação a 

organização por disciplinas no currículo vigente. 

Outra vertente de reconceitualização foi a abordagem neomarxista que está 

intimamente ligada ao pensamento de Michael Apple. De acordo com a teoria desenvolvida 

por Apple (1989b), o currículo não é uma mera colagem objetiva de informações, pois estas 

são sempre frutos de determinados agrupamentos sociais, que decidem o que será transmitido 

nas salas de aula. Desta forma, não é fundamental saber como o conhecimento será 

disseminado, mas sim qual saber, e porque este e não outro. Assim, o educador sugere 

questões alternativas e coloca em xeque o modelo tradicional. 

Para Apple a seleção que constitui o currículo é o resultado de um processo que 

reflete os interesses particulares das classes e grupos dominantes. O autor aborda uma 

questão sobre o conhecimento escolar: as escolas apenas distribuem ou também produzem 

conhecimento? Para responder a essa questão é crucial primeiro compreender aspectos 

destacados por duas teorias que se propõem elucidar esse problema, a saber, a teoria do 

capital humano e a teoria da alocação, explica Apple (1989b). 

A primeira teoria “[...] afirma que as escolas são agentes importantes de crescimento 

econômico e de mobilidade. As escolas maximizariam a distribuição do conhecimento 

técnico e administrativo entre a população”, permitindo a realização da mobilidade social, na 

medida em que possibilitaria às pessoas ocuparem espaços melhores com os conhecimentos 

adquiridos nas escolas (APPLE, 1989b, p.59). Sendo assim, segundo essa abordagem, cabe às 

escolas disseminar o conhecimento para propiciar mobilidade social e agraciarem os 

indivíduos ocupando melhores posições na sociedade. 
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A teoria da alocação, afirma que “[...] as escolas não estão aí para estimular a 

mobilidade generalizada. Ao invés disso, elas atuam basicamente como mecanismos de 

classificação” (APPLE, 1989b, p.59). Isso acontece uma vez que as escolas como declaram 

os teóricos simpatizantes desta teoria,  

[...] distribuem os indivíduos pelos seus „lugares apropriados‟ dentro da visão 

hierárquica do trabalho e transmitem as disposições, normas e valores (através do 

currículo oculto) necessários aos trabalhadores para sua participação eficaz no seu 

lugar respectivo na escala ocupacional (APPLE, 1989b, p.59). 

 

Efetivamente, a teoria da alocação concebe a escola como um ambiente em que os 

indivíduos serão classificados e dispostos em seus devidos lugares na ordem social. Essa 

alocação não se dá de maneira explícita, mas de maneira dissimulada, através das mensagens 

ideológicas repassadas pelo currículo oculto – “o currículo oculto é constituído por todos 

aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explicito, 

contribuem, de forma implícita, para aprendizagens relevantes” (SILVA, T. 2007, p. 78). 

Apesar de se manifestar mais tendente a concordar em parte com os teóricos da teoria 

da alocação, Apple (1989b) faz certas observações sobre as duas posições teóricas. Ele 

aponta que as duas teorias acreditam que as escolas são instituições que objetivam distribuir o 

conhecimento. No entanto, Apple (1989b) verifica que as escolas são instituições que 

produzem e não apenas distribuem conhecimento. 

Ademais, é preciso avistar as escolas 

[...] como aspectos do aparato produtivo da sociedade sob duas formas: 

primeiramente, como instituições que ajudam a produzir agentes para posições fora 

da escola, no setor econômico da sociedade; e em segundo lugar, como instituições 

que produzem as formas culturais direta e indiretamente exigidas por esse mesmo 

setor econômico (APPLE, 1989b, p.61). 

 

Segundo o discurso do pensador crítico estadunidense, nem a teoria do capital 

humano, e sequer a da alocação, atingem a percepção do verdadeiro papel da escola como 

produtora de conhecimentos. Conhecimentos estes que serão significativos para conceber 

agentes que ocuparão territórios para além da escola, além de produzir a cultura necessária 

para preservar o funcionamento do setor econômico, porque é mediante isto que o 

conhecimento escolar é gerado, colaborando na manutenção da hegemonia econômica e 

cultural da classe dominante. 

Se pensarmos no conhecimento como um tipo de capital, assimilaremos mais 

intensamente o papel das escolas no processo de produção do conhecimento escolar, observa 

Apple (1989b). Deste modo, “exatamente da mesma forma que as instituições econômicas 

estão organizadas de modo a que certas classes aumentem sua fatia do capital econômico, as 
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culturais como a escola parecem fazer a mesma coisa”, analisa Apple (1989b, p.61). Ele 

continua afirmado que “as escolas exercem um papel fundamental, ao contribuir para a 

acumulação de capital cultural” (APPLE, 1989b, p. 61). 

Usando essa argumentação, é possível concluir que as escolas auxiliam para o 

processo de acumulação de capital, só que o capital que elas produzem e acumulam é o 

conhecimento. Isso nos faz refletir que as escolas que tem mais conhecimento (capital) 

acumulado são aquelas com mais poder cultural para a sociedade. No entanto, o acúmulo de 

maior capital também é um indício de que tal instituição pode estar servindo muito bem ao 

processo de acumulação capitalista em geral, colaborando dessa maneira para a acumulação 

do desajustamento e da exploração do trabalho. 

É por esta razão que Apple compreende o currículo não como algo dado a alguém, 

mas sim enquanto uma prática que deve ser criticamente inspecionada. Tal proposta rompe 

com o pensamento até então predominante da educação. Ele aprofunda seu pensamento, pois 

busca nas concepções de ideologia
4
, hegemonia

5
 e senso comum

6
 apresentados pelo marxista 

Antonio Gramsci, o necessário amparo para traduzir, nos característicos termos, sua 

interpretação da educação. De acordo com o pensamento gramsciano a educação é um 

procedimento contínuo e a escola uma via necessária para a realização de uma educação 

humana que considere a disciplina no agir, onde o indivíduo entende na medida em que faz 

escolhas. E essas escolhas o modificam e modificam outras coisas. 

Desta maneira é possível ter uma ideia mais ampla do currículo, como um conteúdo 

produzido por certas esferas sociais, de acordo com suas ideologias, conflitos, obrigações e 

reponsabilidades culturais, políticas e econômicas. Apple (1989b) relaciona a grade curricular 

à organização da economia. Embora estabeleça este vínculo, o autor não comete o equívoco 

realizado pelos marxistas tradicionais, à compreensão da educação pelo caráter economicista, 

escolhendo optar pelo neomarxismo, corrente que reconhece a posição central da cultura na 

verificação crítica das estruturas sociais. 

                                            
4
 Para Gramsci ideologia trata-se de “(...) uma concepção de mundo que se manifesta implicitamente na arte, no 

direito, na atividade econômica, em todas as manifestações de vida individuais e coletivas.” (GRAMSCI, 1978, 

p. 16). 
5
 De acordo com Oliveira para Gramsci “A hegemonia dá-se via imposição da ideologia como espaço político, 

assumindo uma conotação de direção, e não de domínio. Hegemonia não é, nessa medida, homogeneidade, e 

sim prevalência, ou seja, possibilidade de uma extensão maior sobre uma extensão menor (classes subalternas e 

classes dominantes).” (OLIVEIRA, 1998, p. 186). 
6
 Para Gramsci o senso comum expressa uma postura predominantemente passiva; cada sujeito se limita a adotar 

critérios, comportamentos, modos de sentir e de pensar que predominam na sua sociedade ou no seu grupo. O 

senso comum, então se inclina para a adaptação ao meio, às circunstâncias. 
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Apple (1989b) salienta da mesma maneira as questões de gênero e raça
7
, a partir das 

quais estabelece a questão da “branquidade”, ou seja, dos brancos como os padrões, enquanto 

as demais raças e etnias não se ajustam às estruturas atuais. A “branquitude” prevalece como 

fundante de referenciais na concepção do currículo, este que é entendido também como um 

objeto de poder na permanência da sociedade em sua atual composição. 

Segundo Henry Giroux, teórico e crítico da cultura e da educação e um dos primeiros 

teóricos da pedagogia crítica
8
 nos Estados Unidos, a escola é um lugar onde a cultura da 

sociedade dominante é aprendida e inculcada nos estudantes, a respeito das diferenciações de 

status, que deve ser considerada não mais como neutra e/ou objetiva. Dessa forma, a mesma 

capacita os estudantes, não apenas para ingressarem no mercado de trabalho, mas para se 

conformarem aos status quo das classes e, mais ainda, como agente de controle social. 

No entanto, a escola para Giroux (1997), pode romper com esse padrão, apontando 

que: 

 [...] a escola pode se tornar um veículo para ajudar cada estudante a desenvolver 

todo o seu potencial como pensador crítico e participante responsável no processo 

democrático simplesmente alterando-se a metodologia e o currículo oficial nos 

estudos sociais (GIROUX, 1997, p. 56). 

 

Tal assertiva favorece os estudos sociais, pois acredita que os mesmos necessitarão 

entender a escola como um agente de socialização, fornecedora de atividades reflexivas e 

libertadoras, além dos docentes possuírem responsabilidade no sentindo de serem pessoas 

atuantes nesse processo, permitindo e instigando o estudante a participar e questionar, bem 

como propondo questões para que reflitam.  

O livro de Moacir Gatotti, um estudioso de Giroux, Educação e Poder: introdução à 

pedagogia do conflito, traz textos e documentos que possibilitam entender a educação como 

prática do conflito. Para Gadotti (1988), a pedagogia do conflito não cria uma teoria, mas sim 

uma prática pedagógica que busca deixar de omitir o conflito dominante no mundo capitalista 

por meio do exercício de uma filosofia crítica. Nesse sentido, o autor aponta o conflito como 

caminho de embate para se chegar a um denominador comum, ou seja, um caminho para 

desmitificar a ideologia dominante e fortalecer a educação dos oprimidos. 

                                            
7
 Nas palavras de Guimarães: “„Raça‟ é um conceito que não corresponde a nenhuma realidade natural. Trata-se, 

ao contrário, de um conceito que denota tão-somente uma forma de classificação social, baseada numa atitude 

negativa frente a certos grupos sociais, e informada por uma noção específica de natureza, como algo 

endodeterminado. A realidade das raças limita-se, portanto, ao mundo social.” (GUIMARÃES, 1999, p.9). 
8
 Pedagogia crítica é uma filosofia educacional demonstrada por Henry Giroux (1997) como um movimento 

educacional, orientado por paixão e princípio, para amparar estudantes a desenvolverem consciência de 

liberdade, identificar tendências autoritárias, e vincular o conhecimento ao poder e à habilidade de tomar 

atitudes construtivas. 
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Segundo Gadotti (1988), 

[...] a pedagogia do conflito, portanto, pretende mostrar, que não existe uma 

educação neutra e que toda vez que o educador evita a questão política da educação, 

a vinculação entre ato político e ato educativo, está defendendo certa política, 

camuflando, ingenuamente ou conscientemente, essa vinculação (GADOTTI, 1988, 

p. 60). 

 

Silva, T. (2007) compara a teoria de Giroux ao que afirma Gadotti (1988) quando se 

refere à pedagogia do conflito, destacando o papel fundamental do docente na busca pela 

formação da consciência de seus estudantes para não apenas receberem informações, mas 

refletirem sobre elas, questioná-las e, se necessário, se posicionarem contra. 

Giroux (1997) fez uma crítica, que ainda hoje é muito atual, aos docentes que estavam 

tornando-se meros executores dos projetos que especialistas faziam para o Estado, projetos 

estes que serviam de instrumento de perpetuação da dominação. Já os estudantes, para Giroux 

eram e ainda são controlados através de práticas tecnicistas, que apenas os prepara para o 

mercado de trabalho e nega uma educação que seja reflexiva e ativa, que venha a configurar a 

realidade desses estudantes para uma vida livre dessas opressões por parte do mercado e do 

Estado. 

Na compreensão de Giroux (1997) as perspectivas dominantes ao se concentrarem em 

critérios de eficiência e racionalidade burocrática, deixavam de levar em consideração o 

caráter histórico, ético e político das ações humanas e sociais, particularmente do 

conhecimento. E como resultado dessa eliminação, contribuem para a reprodução das 

desigualdades e das injustiças sociais. Os conceitos de conflito e resistência são centrais para 

a análise das relações escola-sociedade dominante. Reconhece no currículo a possibilidade de 

contestação dos interesses dominantes, mas não elimina a possibilidade de contestação e 

transformação no espaço escolar. Para ele, as escolas são muito mais que locais de 

reprodução social e cultural, elas são um “campo” de lutas e possibilidades. E ainda indica 

[...] a necessidade de haver uma integração da consciência crítica, os processos 

sociais e a prática social, de tal forma a esclarecer aos estudantes não simplesmente 

como forças do controle social operam, mas também como estas podem ser 

superadas (GIROUX, 1997, p.69). 

 

Paulo Freire, educador, pedagogo, filósofo brasileiro e Patrono da Educação 

Brasileira, também considerado um dos pensadores mais notáveis na história da Pedagogia 

mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica, não construiu 

especificamente uma teoria do currículo, mas a sua obra traz alguns conceitos que são 

fundamentais para uma reflexão sobre o currículo, sobre a escola, quais sejam: sua noção de 

homem como um ser de relações, criador e renovador do mundo, da educação como ato de 
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conhecimento, emancipador; o ato de dialogar e a problematização, o conceito de cultura (ou 

culturas?!) como campo de lutas e contradições, identidade, alteridade, em síntese, um amplo 

campo conceitual para se debater questões de currículo. 

A colaboração de Paulo Freire para o campo do currículo foi feita a partir da crítica à 

educação bancária e na defesa do movimento de superação desta, pela formação de uma 

educação libertadora que se efetiva como “[...] um processo pelo qual o educador convida os 

educandos a reconhecer e desvelar a realidade criticamente” (FREIRE, 1985, p. 125). A 

educação bancária que tem por fundamento, as teorias tradicionais do currículo, percebe os 

estudantes como depósitos vazios a serem preenchidos por conteúdos do domínio específico 

do docente. Nesse ponto de vista, o estudante é entendido como uma pessoa que nada sabe, 

como ser passível de adequação e ajuste à sociedade. A curiosidade e a autonomia vão se 

perdendo na elaboração do conhecimento, uma vez que o conhecimento é exposto pelo 

docente como algo acabado, estático. Dessa maneira, expõe-se o estudante a um processo de 

desumanização. 

A nomeação dada por Freire de educação bancaria à educação tradicional, segundo 

Silva, T. (2007), o coloca como teórico do currículo. Essa crítica descarta a prática 

conteudista de docentes que se ocupam simplesmente da transmissão do conhecimento e da 

imediata cobrança do mesmo por meio da avaliação, o que não favorece a reflexão. Por isso 

Freire discorda desse tipo de educação que não possibilita a constituição de consciência 

crítica, pois os estudantes são incentivados a memorizar o conteúdo e não a percebê-lo além 

do caráter verbalista, dissertativo e narrativo. Essa educação, do mesmo modo que, o 

currículo, “[...] sugere uma dicotomia inexistente homens-mundo. Homens simplesmente no 

mundo e não com o mundo e com os outros. Homens espectadores e não recriadores do 

mundo” (FREIRE, 2001, p. 62). Nesta crítica à educação bancária e, portanto ao currículo, 

Paulo Freire indica que, 

o currículo padrão, o currículo de transferência é uma forma mecânica e autoritária 

de pensar sobre como organizar um programa, que implica, acima de tudo, numa 

tremenda falta de confiança na criatividade dos estudantes e na capacidade dos 

professores! Porque, em última análise, quando certos centros de poder estabelecem 

o que deve ser feito em classe, sua maneira autoritária nega o exercício da 

criatividade entre professores e estudantes. O centro, acima de tudo, está 

comandando e manipulando, à distância, as atividades dos educadores e dos 

educandos (FREIRE; SHOR, 2008, p. 97). 

 

Freire defendia a prática educacional fundamentada em abordagens coletivas. Esta sua 

concepção teórica o faz um crítico da abordagem voltada unicamente para o indivíduo. O 

pensamento de Paulo Freire (1980) supera essa concepção bancária da educação quando 

enuncia as bases para uma educação libertadora, uma educação como prática da liberdade. 
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A educação libertadora tem como finalidade desenvolver a consciência crítica capaz 

de perceber as particularidades que compõem a realidade social e superar a ideologia da 

opressão. O que contradiz com o objetivo dos opressores que tentam manter, por meio da 

educação bancária, a reprodução da consciência ingênua e acrítica. Concordamos com Freire 

quando ele afirma ser 

preciso que a educação esteja – em seu conteúdo, em seus programas e em seus 

métodos – adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar a ser sujeito, 

construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros homens 

relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história (FREIRE, 1980, p. 39). 

 

Michael Young foi um sociólogo, político e ativista social que iniciou na Inglaterra, 

nos primeiros anos da década de 1970, a Nova Sociologia da Educação, que se estabeleceu 

como a primeira corrente sociológica essencialmente orientada para a discussão do currículo. 

Para Young (2014), encontram-se, nos currículos, conhecimentos mais ou menos 

estratificados, mais ou menos especializados e mais ou menos relacionados entre si; assim 

inquieta-se com a estratificação do conhecimento e a correlaciona à estratificação social. 

Posteriormente, os artigos de Young têm mostrado novas preocupações. A 

centralidade do conhecimento escolar, por bastante tempo secundarizado devido à grande 

preocupação com métodos e técnicas, nos chama a atenção para a necessidade de 

compreendermos as relações que acontecem nas salas de aula. Solicita que venhamos a 

analisar sociologicamente as questões curriculares e que as consideremos sempre em relação 

ao contexto sócio histórico e econômico em que se localizam. Enfatiza a importância de 

problematizarmos categorias aceitas sem questionamento.  

Michael Young (2007) alega que o que importa nas discussões acerca do currículo é 

saber se o conhecimento oferecido na escola é “conhecimento poderoso”, ou seja, um 

conhecimento que possibilite que os estudantes compreendam o universo em que vivem: 

As escolas devem perguntar: “Este currículo é um meio para que os alunos possam 

adquirir conhecimento poderoso?”. Para crianças de lares desfavorecidos, a 

participação ativa na escola pode ser a única oportunidade de adquirirem 

conhecimento poderoso e serem capazes de caminhar, ao menos intelectualmente, 

para além de suas circunstâncias locais e particulares. Não há nenhuma utilidade 

para os alunos em se construir um currículo em torno da sua experiência, para que 

este currículo possa ser validado e, como resultado, deixá-los sempre na mesma 

condição (YOUNG, 2007, p. 1297). 

 

Ainda para o autor, a preocupação da educação precisa ser a de habilitar os estudantes 

a conquistarem conhecimento para além da experiência pessoal, ou seja, que o conhecimento 

conquistado na escola ou universidade seja aquele impossível de assimilar em outras 

instituições ou a partir de outras vivencias e experiências. 
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Para Basil Bernstein, sociólogo britânico conhecido por seu trabalho na sociologia da 

educação, é através da estrutura do currículo e da pedagogia que se assimilam os códigos de 

classe. A questão fundamental para Bernstein é: como se aprendem posições de classe? 

Através do código que vem a ser 

[...] um princípio regulativo, tacitamente adquirido, que seleciona e integra 

significados relevantes, formas de realização e contextos evocadores [...]. O código 

é um regulador das relações entre contextos e, através dessa relação, um regulador 

das relações dentro dos contextos (BERNSTEIN, 1996, p. 143). 

 

Segundo Silva, T. (2007), para Bernstein  

O conhecimento educacional formal encontra sua realização através de três sistemas 

de mensagens – o currículo, a pedagogia e a avaliação: “o currículo define o que 

conta como conhecimento válido, a pedagogia define o que conta como transmissão 

válida de conhecimento, e a avaliação define o que conta como realização válida 

desse conhecimento de parte de quem é ensinado” (SILVA, T. 2007, p. 71). 

  

Bernstein não tinha como eixo central o “conteúdo” exatamente citato no currículo, 

ele estava mais apreensivo com as relações estruturais entre os distintos tipos de 

conhecimento presentes no currículo, se inquietava com a questão de como estava estruturado 

e organizado o currículo. Interrogava como os distintos modos de organização curricular se 

fixavam a princípios diferentes de poder e controle. Nos seus estudos, Bernstein assume que 

existem duas maneiras de organização estrutural do currículo: o currículo do tipo coleção e o 

tipo integrado.  

No currículo tipo coleção, as áreas e campos de conhecimento são mantidos 

fortemente isolados, separados. [...] No currículo integrado, por sua vez, as 

distinções entre as diferentes áreas de conhecimento são muito menos nítidas, muito 

menos marcadas (SILVA, T. 2007, p. 72). 

 

Por meio da elaboração dos conceitos de códigos, queria despertar a atenção para a 

imensa incompatibilidade entre o código elaborado colocado pela escola e o código restrito 

das crianças operárias, o que poderia ser o princípio do fracasso escolar. Não existe, na 

discussão de Bernstein (1996), nenhuma hierarquia entre os códigos, trata-se somente de 

códigos culturais distintos. Independentemente da maneira com que o currículo é estruturado, 

o relevante é a transmissão e a maneira com que essa transmissão influência no resultado que 

é esperado. 

A compreensão crítica do currículo questiona as desigualdades provocadas pela visão 

tradicional no sistema de ensino, já que estas não questionam o conhecimento em si, apenas 

valorizam o mecanismo de eficácia da reprodução desse conhecimento. Logo a compreensão 

crítica desloca a ênfase dos conceitos pedagógicos do processo de ensino-aprendizagem para 

os conceitos ideológicos. De acordo com isso a sociedade capitalista utiliza a educação para a 

reprodução da sua ideologia e é por meio do currículo que se veicula essa ideologia, não 
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propriamente no conteúdo explícito de suas disciplinas, mas ao privilegiar relações sociais 

nas quais, dominantes e dominados, aprendem os seus papéis. 

Assim, as escolas reproduzem os aspectos necessários para a sociedade capitalista, em 

que ocorre a formação de trabalhadores adequados a cada necessidade dos locais de trabalho 

e líderes para os cargos de chefia, sem esquecer que tais líderes necessitam ser obedientes e 

subordinados para os cargos de produção. O currículo da escola está baseado na cultura 

dominante. Ele se expressa na linguagem dominante e é transmitido através do código 

cultural dominante. As classes dominantes podem facilmente compreender esse código, pois 

durante toda sua vida elas tiveram contato com o mesmo, porem para as classes dominadas 

esse código é simplesmente indecifrável. 

A compreensão crítica de currículo propõe-se assumir uma postura de desconfiança, 

questionamento e de transformação radical, na qual o docente é autoridade competente que 

direciona o processo pedagógico, interfere e cria condições de conhecimento necessário à 

apropriação do conhecimento e o estudante é participante ativo da aprendizagem, o docente é 

o conciliador entre o saber e o estudante. 

 

1.3 Teorias Pós-Críticas do Currículo 

 

O pós-modernismo é um movimento intelectual que afirma que estamos vivendo uma 

nova época histórica, não retrata uma teoria coerente e unificada, mas um conjunto múltiplo 

de perspectivas, com diversidade de campos intelectuais, políticos, estéticos e 

epistemológicos. Segundo Silva, T. (2007), o pós-modernismo questiona os princípios e 

pressupostos do pensar social e político estabelecidos e desenvolvidos a partir do 

iluminismo
9
, ou seja, questiona princípios modernos como as “grandes narrativas”, que vem a 

ser teorias e explicações gerais; questiona as noções de razão e de racionalidade, que levaram 

ao pesadelo de uma sociedade totalitária; questionam a noção de progresso, que nem sempre 

é algo necessariamente desejável e “bom”; e questionam o sujeito racional, livre e autônomo, 

considerando que o sujeito é essencialmente fragmentado e dividido. 

Para o pós-modernismo o sujeito é administrado pelas estruturas, pelas instituições e 

pelo discurso, logo,  

                                            
9
 Iluminismo é um movimento de ideias que sintetiza diversas tradições filosóficas e correntes intelectuais que 

tiveram seu apogeu nos séculos XVIII e XIX e que tem seu foco na tendência à racionalidade, própria do 

pensamento humano (BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO, 1995). 
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[...] o sujeito não é o centro da ação social. Ele não pensa, fala e produz: ele é 

pensado, falado e produzido. [...] para o pós-modernismo, o sujeito moderno é uma 

ficção (SILVA, T. 2007, p. 113-114). 

 

Para a compreensão pós-moderna o problema não é somente o currículo existente, é a 

teoria crítica do currículo que é colocada em questionamento. O pós-modernismo suspeita 

dos impulsos emancipadores e libertadores da pedagogia crítica. O mesmo favorece a cópia, a 

colagem, a imitação e a ironia; elege o local ao universal; inclina-se para as incertezas e a 

dúvida; opta pelo “subjetivismo” das interpretações parciais e localizadas; e despreza 

distinções categóricas, por exemplo, entre “alta” e “baixa” cultura. Assim, “o pós-

modernismo assinala o fim da pedagogia crítica e o começo da pedagogia pós-crítica.” 

(SILVA, T. 2007, p. 116). 

Outra compreensão sobre currículo é o pós-estruturalismo que segundo Peters (2000), 

pode ser definido como um modo de pensamento que representa uma tendência à superação 

da perspectiva de análise presente no estruturalismo. O termo retrata uma postura filosófica 

diferente do estruturalismo e, como este não se refere a uma escola de pensamento definida, 

ao contrário, corporifica diferentes formas de prática crítica, estruturalismo e pós-

estruturalismos não podem ser entendidos como movimentos homogêneos singulares. O autor 

também afirma que, mais do que um movimento de contraposição ao estruturalismo, o pós-

estruturalismo pode ser compreendido como um esforço de radicalização da perspectiva 

estruturalista que, como método de análise procura averiguar as relações existentes entre os 

elementos que constituem um sistema em transformação, concebe esse conjunto de relações 

como uma estrutura. 

Tanto estruturalistas quanto os pós-estruturalistas entendem a linguagem e a cultura 

como sistemas simbólicos e nesta perspectiva produziram estratégias de análise de artefatos 

culturais como textos carregados de sentidos. A realidade é tida como uma construção social 

subjetiva. Contudo, diferem na medida em que os estruturalistas afirmam a independência e a 

superioridade do significante em relação ao significado, e os pós-estruturalistas concebem 

significante e significado em mútua relação. Os pós-estruturalistas questionam a chance de 

qualquer discurso mestre poder ser  

[...] considerado neutro ou que possa representar uma síntese, qualquer discurso que 

possa expressar qualquer suposta unidade ou universalidade epistemológica ou que 

permita decidir entre visões, asserções ou discursos em conflito” (PETERS, 2000, 

p. 43‐ 44). 

 

O pós-estruturalismo radicaliza, pois, além de refugar uma concepção essencialista de 

sujeito que, segundo Laclau (1996) está presente no pensamento Iluminista, procura 

desconstruir a concepção de sujeito centrado, posicionado a partir de determinadas relações 
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estruturais. Nessa concepção essencialista, a humanidade é entendida a partir de uma essência 

que não pode ser alterada, mas em algumas teorias pedagógicas dessa concepção existiria 

uma essência humana, um modelo a ser alcançado por meio da educação. Para os pós-

estruturalistas, ao procurar identificar estruturas universais comuns a todas as culturas, os 

estruturalistas acabam afirmando a existência de um sujeito universal. 

A descentralização do sujeito anunciada pelo pós-estruturalismo propicia pensar nas 

formas pelas quais diversas experiências que são vivenciadas em diferentes contextos e neste 

movimento vão constituindo identidades que nos especifiquem como sujeitos. Para Laclau 

(1996) o pós-estruturalismo reafirma a importância da estrutura, não na constituição do 

sujeito, mas sim na determinação das diversas posições de sujeito, que emergem nos 

momentos de tomada de decisão. 

A teoria pós-colonialista procura entender a difícil compreensão das relações de poder 

entre as nações, destaca as complexas relações entre a exploração econômica, a ocupação 

militar e a dominação cultural. Numa concepção mais restrita, segundo Silva, T. (2007) a 

teoria pós-colonial está focalizada na apuração das manifestações literárias e artísticas tanto 

por uma perspectiva dominante, quanto pelas interpretações dos dominados. Requerem a 

inclusão das formas culturais que contemplem a experiência de grupos cujas identidades 

culturais e sociais são marginalizadas pela identidade europeia dominante. 

A teoria pós-colonial vem questionar e criticar o currículo centrado em um modelo 

ocidental. O conceito de representação ocupa lugar central na teorização pós-colonial. 

Foi através da representação que o Ocidente, ao longo de sua expansão colonial, 

construiu um “outro” como supostamente irracional, inferior e como possuído por 

uma sexualidade selvagem e irrefreada. Vista como uma forma de conhecimento do 

Outro, a representação está no centro da conexão saber-poder (SILVA, T. 2007, p. 

128). 

 

Frantz Fanon é um intelectual Martinicano, por meio das obras do qual é possível 

perceber que o mesmo foi verdadeiramente contra a opressão étnico-racial e, na década de 50, 

desconstruiu a imagem bestializada e boçalizada do africano e seus descendentes ocidentais. 

Fanon (1983) sugerira combater de frente essa atitude e com toda sua força, todo seu intelecto 

e toda sua ácida sensibilidade. 

Silva, T. (2007) afirma que a teoria pós-colonial percebe o processo de dominação 

cultural como uma via de mão dupla, ressaltando os conceitos de hibridismo, tradução, 

mestiçagem como resultado de uma relação complicada em que tanto a cultura dominante 

como a cultura dominada são modificadas. Existem processos de dominação e processos de 

resistência dentro da perspectiva pós-colonial, ocorre então a necessidade de 
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[...] um currículo multicultural que não separe questões de conhecimento, cultura e 

estética de questões de poder, política e interpretação. Ela reivindica, 

fundamentalmente, um currículo descolonizado (SILVA, T. 2007, p. 130). 

 

É possível analisar as teorias pós-críticas considerando o currículo multiculturalista, 

que enfatiza a diversidade das formas culturais do mundo contemporâneo. Há uma variedade 

de sentidos em torno do termo “multiculturalismo” que tendem a visibilizar, bem como 

invisibilizar as identidades socioculturais. Morgado (2010) reconhece que a expressão 

multiculturalismo é constituída a partir de três abordagens – assimilacionista, compensatória 

e intercultural. A abordagem assimilacionista tem uma concepção embasada na ideia de 

homogeneização da cultura, em que todos os desviantes da cultura dominadora são vistos na 

qualidade de “[...] perturbadores do consenso social e da ordem instituída” (MORGADO, 

2010, p. 197). Esta abordagem reconhece as questões multiculturais apenas no sentido 

descritivo, um exemplo tangível dessa abordagem é a prática das datas comemorativas. Essa 

perspectiva constitui-se em um reforço do processo de exclusão social.  

Quanto à abordagem compensatória, há a inquietação com os direitos sociais e 

econômicos para todos os cidadãos, porém, buscam banir situações de discriminação 

submetendo os estudantes dos grupos minoritários “[...] a processos e estratégias de ensino 

que permitam superar aquilo que é considerado o seu déficit” (MORGADO, 2010, p. 198). 

Ao invés de fazer a inclusão social, essa abordagem compensatória gera uma divisão social, 

uma vez que propicia a construção de guetos, priorizando a formação de comunidades 

segmentadas conforme suas individualidades sociais e culturais. 

Numa abordagem intercultural acontece o reconhecimento das particularidades étnicas 

e culturais efetivamente, dessa maneira busca-se deixar de omitir as relações de poder e as 

questões preconceituosas e discriminatórias que estão inerentes a muitas dessas relações 

culturais. Na referida abordagem, conforme indica Morgado (2010), 

[...] a relação pedagógica funda‐se na interpelação, no diálogo e no respeito dos 

diferentes grupos sociais e culturais em presença, elementos essenciais para o 

efetivo reconhecimento do “outro” (MORGADO, 2010, p. 198). 

 

Os processos especificados nessa abordagem sugerem além da inclusão social, uma 

busca pela justiça social. A perspectiva intercultural auxilia tanto para a superação do medo 

diante do outro quanto à de indiferente tolerância, ou seja, preza-se pela leitura positiva da 

pluralidade social e cultural, em que tenha o reconhecimento da paridade de direitos relativo 

ao respeito pela diferença. 

O multiculturalismo, mesmo sendo classificado como um estudo da antropologia, 

mostra que nenhuma cultura pode ser considerada superior a outra. Quanto ao currículo, o 
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multiculturalismo se apresenta como uma movimentação contra o currículo tradicional que 

prioriza a cultura branca, masculina, europeia e heterossexual, ou seja, a cultura do grupo 

social dominante. Destacam a individualidade, particularidade, diferença, subjetividade, 

significação e discurso, saber e poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade 

e multiculturalismo. 

Segundo Silva, T. (2007), existem duas perspectivas presentes nas teorias pós-críticas: 

a primeira seria a liberal ou a humanista que visa à tolerância, respeito e convivência 

harmônica entre as culturas, e a segunda seria a crítica onde a cultura dominante teria a 

competência de proporcionar que outras culturas tivessem seu local de fala representado. O 

poder ainda é relevante, mas aparece descentralizado, ou seja, espalhado por todo o conjunto 

social. Com as teorias pós-críticas o quadro do poder é amplificado para abarcar os meios de 

dominação centrados na raça, na etnia, no gênero e na sexualidade. 

Como nos explica Silva, T. (2007): 

O multiculturalismo mostra que o gradiente da desigualdade em matéria de 

educação e currículo é função de outras dinâmicas, como as de gênero, raça e 

sexualidade, por exemplo, que não podem ser reduzidas à dinâmica de classe. Além 

disso, o multiculturalismo nos faz lembrar que a igualdade não pode ser obtida 

simplesmente através da igualdade de acesso ao currículo hegemônico existente, 

[...]. A obtenção da igualdade depende de uma modificação substancial do currículo 

existente. (p. 90)  

 

Essa alteração do currículo existente passa por incontáveis caminhos. Um dos teóricos 

mais reconhecidos no campo do multiculturalismo é Boaventura de Souza Santos, autor que 

defende a imposição de consolidação de práticas de tradução cultural na produção dos 

conhecimentos a partir de uma sucessão de questionamentos: 

[...] como, ao mesmo tempo, favorecer a inteligibilidade entre as diferenças? Como 

construir uma teoria da tradução que torne compreensível para uma dada cultura as 

necessidades, os valores, os costumes, os símbolos e as práticas de outra cultura? 

Para Sousa Santos, a diferença sem inteligibilidade conduz à incomensurabilidade e, 

em última instância, à diferença (MOREIRA, 2002, p. 18). 

 

Para certificar esse intercâmbio entre diferentes tradições culturais, o diálogo 

converte-se em uma categoria central. A ideia é simples, é necessário relativizar as posições e 

gerar aberturas em um currículo que sempre foi entendido como um espaço de 

homogeneidade. A diferença torna-se um valor importante, combatendo a desvalorização e 

negação da variedade cultural existente nos currículos oficiais, que enxergavam “[...] todos os 

estudantes idênticos, com saberes e necessidades semelhantes, o que exime de diferenciar o 

currículo e a relação pedagógica que estabelece em sala de aula.” (MOREIRA, 2002, p. 25). 

As questões de gênero são uma das questões presentes nas teorias pós-críticas. Foi no 

princípio do movimento feminista contemporâneo que a categoria gênero pôde ser revista e 
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repensada. O que se entende na história atual destes estudos é que a distinção entre sexo e 

gênero ainda que complexa e polêmica mostra fortes indícios de que o sexo é o biológico do 

indivíduo, as características físicas distintas, enquanto que, gênero é determinado como uma 

construção social, cultural e histórica. 

As concepções de gênero que embasam nossa pesquisa são construídas em acordo 

com o que Margareth Rago e Guacira Lopes Louro especificam em seus estudos como 

identidade de gênero. Rago (2012) define que o gênero é a “[...] construção social e cultural 

das diferenças sexuais” (RAGO, 2012, p. 50) e gênero como categoria “[...] não vem 

substituir nenhuma outra, mas atende à necessidade de ampliação de nosso vocabulário para 

darmos conta da multiplicidade das dimensões constitutivas das práticas sociais e 

individuais.” (RAGO, 2012, p. 58). 

Louro (1997) em seus estudos expõe aspectos importantes para o debate sobre a 

identidade de gênero: 

As identidades de gênero [...] elas também estão continuamente se construindo e se 

transformando. Em suas relações sociais, atravessadas por diferentes discursos, 

símbolos, representações e praticas, os sujeitos vão se construindo como masculinos 

ou femininos, arranjando e desarranjando seus lugares sociais, suas disposições, 

suas formas de ser e de estar no mundo. Essas construções e esses arranjos são 

sempre transitórios, transformando-se não apenas ao longo do tempo, 

historicamente, como também transformando-se na articulação com as histórias 

pessoais, as identidades sexuais, étnicas, de raça, de classe (LOURO, 1997, p. 28). 

 

Sabendo que a prática curricular atua na determinação de espaços, no uso do tempo, 

na instituição de significados, na postura dos sujeitos, na instituição de relações de poder, nas 

diferenças, nos códigos, nas maneiras de falar e de agir, nas ações e posturas, essa prática 

contribui na reprodução do gênero e dos seus estereótipos. Tal como aponta Silva, T. (2007) 

[...] estereótipos e preconceitos de gênero podem ser internalizados pelos próprios 

professores/as que, muitas vezes, inconscientemente esperam coisas diferentes de meninos e 

de meninas (SILVA, T. 2007, p. 92). 

Para Louro (1997) a escola usa os artefatos para a reprodução de papéis e estereótipos 

de gênero e também implica em relações de desigualdade. 

As identidades estão sendo produzidas através de relações de desigualdade; se 

admitirmos que a escola está intrinsecamente comprometida com a manutenção de 

uma sociedade dividida e que faz isso cotidianamente, com nossa participação ou 

omissão; se acreditarmos que a prática escolar é historicamente contingente e que é 

uma prática politica, isto é, que se transforma e pode ser subvertida; e por fim, se 

não nos sentimos conformes com essas divisões sociais, então, certamente, 

encontramos justificativas não apenas para observar, mas, especialmente, para 

tentar interferir na continuidade das desigualdades (LOURO, 1997, p. 85-86). 

 

Segundo Silva, T. (2007) o acesso à educação era e ainda é desigual para homens e 

mulheres e dentro do currículo havia distinções de disciplinas masculinas e femininas. Assim 
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certas carreiras eram e ainda são unicamente masculinas sem que as mulheres possam ter a 

chance de optar por elas. O simples acesso às instituições e aos conhecimentos tidos como 

masculinos não são o suficiente para que o valor feminino seja percebido. O intuito era que 

os currículos captassem as experiências, os interesses, os pensamentos e os conhecimentos 

femininos para que assim fosse dada a igual importância. Nesse contexto, o feminismo surge 

para questionar a dominância de uma cultura excessivamente patriarcal, na qual existe uma 

imensa desigualdade entre homens e mulheres. O que se procura não é usar apenas uma 

forma ou outra, mas equilibrar, por meio do currículo, todos estes interesses e 

particularidades para conseguir uma proporcionalidade. 

As questões raciais e étnicas também começaram a ser elemento das teorias pós-

críticas do currículo, segundo Silva, T. (2007) tais teorias estão voltadas para questões de 

acesso à educação e ao currículo, pois a identidade étnica e racial está intimamente ligada às 

relações de poder que opõem o homem branco europeu às populações dos países por ele 

colonizados. É necessário, através do currículo, questionar por que e como valores de certos 

grupos étnicos e raciais foram ignorados ou menosprezados no progresso cultural e histórico 

da humanidade e, pela conformação do currículo, assegurar os mesmos significados e valores 

a todos os grupos, sem supervalorização de um ou de outro. 

Na concepção de Gomes (2007) “[...] assumir a diversidade é posicionar-se contra as 

diversas formas de dominação, exclusão e discriminação. É entender a educação como um 

direito social e o respeito à diversidade no interior de um campo político.” (GOMES, 2007, p. 

41). Todavia, como destaca Silva, P. (2010), 

O processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, mas um processo 

social, no qual convivem, lado a lado com fatores lógicos, epistemológicos, 

intelectuais, determinantes sociais menos “nobres” e menos “formais”, tais como 

interesses, rituais, conflitos simbólicos e culturais, necessidades de legitimação e de 

controle, propósitos de dominação dirigidos por fatores ligados à classe, raça, ao 

gênero (SILVA, P. 2010, p. 2). 

 

Por outro lado, entendemos que, por meio do currículo, é viável construir uma política 

de “enegrecimento da educação”
10

, que segundo Silva, P. (2010) implica em acolher a 

diferença, na escola,  

[...] onde as contribuições de todos os povos para a humanidade estejam presentes, 

não como lista, sequência de dados e informações, mas como motivos e meios que 

conduzem ao conhecimento, compreensão, respeito recíprocos, a uma sociedade 

justa e solidária (SILVA, P. 2010, p. 41). 

 

Além disso, ainda conforme Silva, P. (2010), 

                                            
10

 Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva denomina o processo de incluir conhecimentos produzidos a partir de 

raízes africanas como enegrecimento da educação. 
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Enegrecer diz respeito à maneira própria como os negros se espoem ao mundo, ao o 

receberem em si. Por isso, enegrecer é face a face em que negros e brancos se 

espelham uns nos outros, comunicam-se sem que cada um deixe de ser o que é, 

enquanto ser humano de origem étnico-racial própria. No processo de enegrecer, 

educam-se, superando a arrogância dos que se têm como superiores e o retraimento 

dos que são levados a se sentir inferiorizados (SILVA, P. 2010, p. 41). 

 

O currículo e seus elementos formam um conjunto articulado e normatizado de 

saberes, dirigidos por uma determinada ordem, estabelecida em um campo em que estão em 

disputa visões de mundo e onde se produzem, elegem e difundem representações, narrativas, 

significados sobre as coisas e seres do mundo. Nesse sentindo, segundo Costa e Meyer 

(2003), seria importante e interessante tentar olhar um pouco para dentro da escola e do 

currículo e ver que historias estão sendo desenvolvidas aí e como se fundam os sentidos de 

pertencimento e exclusão, bem como as fronteiras raciais
11

 e étnicas
12

 entre múltiplos grupos 

sociais que ali interagem e estão representados. 

Entendemos que, historicamente, o currículo escolar a todo o momento esteve ligado 

a um modelo de mundo, homem e sociedade, transmitindo visões sociais particulares e 

interessadas. Concordamos com Munanga (2005) quando o mesmo afirma que “[...] a 

educação é capaz de oferecer tanto aos jovens como aos adultos a possibilidade de questionar 

e desconstruir os mitos de superioridade e inferioridade entre grupos humanos que foram 

introjetados neles pela cultura racista na qual foram socializados” (MUNANGA, 2005, p. 17).  

Nossas escolas necessitam transferir o foco da nossa educação que é eurocêntrica, 

para as similaridades do cotidiano que o seu estudante pertence, fazendo com que ele entenda 

as verdadeiras relações de diversidade que existem em nosso país, ressaltando a cultura do 

índio, do negro, e do branco, que fazem parte da nossa essência e identidade nacional. 

Presumimos que na escola é possível e necessário formar identidades positivas através de um 

diálogo simétrico, que valorize e assegure a diferença. 

Segundo Louro (2004) mesmo com a manifestação da comunidade LGBT
13

 de 

afirmação da identidade sexual, as posições-de-sujeito persistem com limitações em relação 

aos seus contornos e limites. Assim, também essas identidades sexuais passaram a ser 

questionadas por não apreenderem toda a complexidade e pluralidade das possíveis formas de 

demonstrações da sexualidade. Com isso ocorre uma modificação nos movimentos sexuais e 

de gênero que necessita igualmente uma transformação nas teorias que eles ocupavam. Surge 

                                            
11

 Baseada em caracteres físicos como a cor da pele. 
12

 Baseada em características supostamente mais culturais, tais como religião, modos de vida, língua etc. 
13

 A sigla LGBT significa: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. 
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então, a teoria queer
14

, em países como Estados Unidos e Inglaterra, como uma espécie de 

unificação dos estudos gays e lésbicos. Atualmente utilizada como forma política de 

manifestação afirmativa da homossexualidade por parte de alguns movimentos que contestam 

a heteronormatividade
15

 compulsória da sociedade. 

A proposta dos (as) teóricos(as) queers se fundamenta na desconstrução
16

 da oposição 

heterossexualidade/homossexualidade, pois essa desconstrução deixa que, ao serem 

fragmentados, cada um desses pólos mantenham vestígios um do outro, sendo 

interdependentes e não opostos. Esse procedimento de desconstrução é um jeito de 

desestabilizar os binarismos conceituais e linguísticos sobrepostos em nossa cultura 

(homem/mulher, heterossexualidade/homossexualidade etc). 

Como afirma Louro (2004), 

Numa ótica desconstrutiva, seria demonstrada a mútua implicação/constituição dos 

opostos e se passaria a questionar os processos pelos quais uma forma de 

sexualidade (a heterossexualidade) acabou por se tornar a norma, ou, mais do que 

isso, passou a ser concebida como “natural” (LOURO, 2004, p. 46). 

 

Nesse seguimento, a teoria queer se propõe não apenas a estudar a ambiguidade e a 

fluidez das identidades sexuais e de gênero, mas também a redirecionar todas as relações de 

poder/saber próprias às nossas sociedades. Num currículo queer a diferença passa a ser 

constitutiva do próprio sujeito. Empregada na educação, a teoria queer arruinaria a díade que 

opõe o conhecimento à ignorância, entendo essa última como um efeito e não uma ausência 

de conhecimento. 

Louro (2004) chama a atenção para a instituição escolar e para os currículos como 

legitimadores das posições-de-sujeito em uma estipulada cultura, ela destaca que a escola é 

um dos aparelhos mais eficazes no controle da sexualidade e dos corpos. Ainda hoje, mesmo 

sabendo que existem várias formas de vivenciar o gênero e a sexualidade, os educadores 

orientam suas ações com base em um padrão para o qual há um único modo “normal” de 

                                            
14

 Para Butler (2001) o termo “queer” tem sido usado, na literatura anglo-saxonica, para englobar os termos 

“gay” e “lésbica”. Historicamente, “queer” tem sido empregado para se referir, de maneira depreciativa, às 

pessoas homossexuais. Sua utilização pelos ativistas dos movimentos homossexuais constitui uma tentativa de 

recuperação da palavra, revertendo sua conotação negativa original. Essa utilização renovada da palavra “queer” 

joga também com um de seus outros significados, o de “estranho”. Os movimentos homossexuais falam, assim 

de uma política queer ou de uma teoria queer. 
15

 Na definição de Lauren Berlant e Michael Warner entende-se “por heteronormatividade aquelas instituições, 

estruturas de compreensão e orientações práticas que não apenas fazem com que a heterossexualidade pareça 

coerente – ou seja, organizada como sexualidade – mas também que seja privilegiada. Sua coerência é sempre 

provisional e seu privilégio pode adotar várias formas (que às vezes são contraditórias): passa desapercebida 

como linguagem básica sobre aspectos sociais e pessoais; é percebida como um estado natural; também se 

projeta como um objetivo ideal ou moral.” (2002, p.230) 
16

 Johnson (2001) afirma que a desconstrução “poderia ser descrita como uma forma de diálogo crítico, que usa 

os exemplos de casos particulares (...) como sintomas de uma configuração ou estrutura mais geral.” (p. 47). 



44 
 

 
 

masculinidade e feminilidade e uma única forma “sadia” de desejo sexual (o heterossexual). 

Sair desse esquema, segundo Louro (2004), é transgredir, desconsertar e desestabilizar os 

pares, estratégia primordial para solidificação de uma política desconstrucionista para a 

educação. 

A perspectiva pós-crítica entende o currículo como uma linguagem dotada de 

significados, imagens, falas, posições discursivas e, nessas circunstâncias, enfatiza que nas 

margens do discurso curricular se exprimem códigos distintos, histórias esquecidas, vozes 

silenciadas que se envolvem com o prescrito, regulamentado e autorizado. Não concebe a 

realidade tal como ela, mas mostra como os discursos a percebem, como eles acreditam que 

ela teria que ser. 

Para as teorias pós-críticas do currículo, poder e conhecimento não se opõem, mas são 

reciprocamente dependentes. Ambos compartilham uma mesma preocupação com questões 

de poder, sendo que a concepção nas teorias pós-críticas é menos estruturalista. São os 

vínculos entre significação, identidade e poder que passam a ser ressaltadas. Para as teorias 

pós-críticas, o currículo está inevitavelmente envolvido nos processos de formação pelos 

quais nós nos tornamos o que somos. O currículo é uma questão de identidade e poder. 

Assim, Silva, T. (2007) afirma que a teoria pós-crítica, ainda que ataque e desconstrua 

certos fundamentos estruturantes das teorias do currículo – como a homogeneização e a 

crença em um saber único e exclusivamente válido –, acaba mostrando uma grande 

continuidade com o pensamento crítico. Esta se evidencia na busca pela volta à positividade 

do currículo, recomendando uma seleção de conhecimentos cada vez mais variáveis e 

dinâmicos, capaz de desenvolver sujeitos mais heterogêneos e abertos à diferença. Percebe-se 

que ocorreu uma fixação dos possíveis significados e funções da educação que tendemos a 

abordá-la como uma síntese pré-formada, tal como a educação nos fixa em nossas posições 

de sujeitos como docentes, estudantes, administradores e pais. Através desse discurso somos 

continuamente posicionados e reposicionados dentro da mesma ordem. É essa síntese já 

pronta que está hoje em processo de alteração. 

Encontramos um preciso exemplo desses procedimentos na obra de Cortesão. Tal 

currículo possibilitaria a composição de um tipo de sujeito capaz de desenvolver “[...] a 

capacidade de trabalhar em grupo, a solidariedade, a interajuda, a aceitação do outro-

diferente, a consciência de que ninguém sabe tudo.” (CORTESÃO, 1999, p. 5-6). A autora 

defende a relevância de uma educação voltada para a heterogeneidade, à metáfora do arco-íris 

na sala de aula, propondo um currículo diversificado e que não busque a criação de uma sala 

uniforme e homogênea.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

Na década de 1990 a educação no Brasil começou a assumir uma nova configuração, 

uma vez que os governos passaram a criar programas e investir uma maior atenção ao Ensino 

Fundamental. Situação esta que ocorria não apenas no Brasil, mas em outros países, em 

virtude do debate que vinha ocorrendo acerca da importância da educação, e aos encontros 

promovidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Esses 

encontros sugeriram abordar os problemas relativos à educação mundial, essencialmente no 

que relacionava-se à alta taxa de analfabetismo da época no mundo, e também na 

apresentação de soluções e metas a serem realizadas principalmente pelos países com os 

piores indicadores educacionais. 

No Brasil, aconteceram dois fatos importantes que auxiliaram na diminuição da taxa 

de analfabetismo. Primeiro, a Constituição de 1988 que evidenciou uma mudança na 

compreensão de educação. Conforme o 6⁰ artigo da Constituição Brasileira de 1988 a 

educação foi considerada um direito social, sendo o Ensino Fundamental obrigatório e 

ofertado de maneira gratuita para a população, até mesmo à população que não finalizou o 

ensino em idade apropriada. O Artigo 210 da Constituição Federal de 1988 concede uma 

sustentação jurídica legal que reconhece o Estado na definição dos conteúdos básicos para a 

educação escolar do Ensino Fundamental, tanto na esfera nacional quanto na regional. Essa 

política nacional da educação escolar pretende “assegurar a formação básica comum a 

respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 2007, p. 5). Além 

do mais, a Constituição estabeleceu um mínimo de desembolso financeiro que a União, os 

Estados e os Municípios necessitariam destinar à educação. Nesse seguimento, foi 

estabelecido que o Distrito Federal, os Municípios e os Estados, teriam que fornecer um 

mínimo de 25% das suas receitas para a educação. Já a União, um mínimo de 18%.  

Segundo, pode-se falar que ocorreu uma sequência nos governos, no que se refere à 

educação, na década de 1990. Nota-se que a cada novo governo os programas e objetivos 

educacionais dos governos anteriores foram mantidos. Isto é, não houve uma ruptura de um 

governo para o outro, em razão de que a educação era uma pauta obrigatória nos programas 

de governo desta década. 

O governo de Fernando Collor de Mello (1990 – 1992) tinha como objetivos 

fundamentais modernizar o país e harmonizar a economia, que estava passando por períodos 

de alta inflação. Em sua fala sobre a modernização também foi exposto o dever de investir 
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em educação, sobretudo no que era relativo à mão de obra especializada que o país 

necessitaria para se modernizar. Isto é, existia  

a necessidade de formação de um novo tipo de trabalhador e de homem, requerida 

também pelo novo padrão neoliberal de desenvolvimento mundial e nacional, 

exigiram mudanças nos papéis sociais da educação (NEVES, 1999, p. 135). 

 

Todavia, em virtude da preocupação em combater à alta inflação da época, foi dado um 

maior cuidado à instabilidade econômica do que as políticas voltadas para a educação. Desta 

forma, nesses anos de fragilidade econômica, quase nada foi realizado para a educação, se 

compararmos com os anos finais da década de 1990. Nesse período foram elaborados os 

seguintes programas:  

1. Programa Nacional de Material Escolar (PNME) que foi produzido em 1990 e 

inativado logo após em 1991 em consequência do corte de recursos; 

2. Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC) que foi exposto pelo Ministério 

da Educação (MEC) em 1990 e tinha como metas principais a serem atingidas até 

1995: a) erradicar totalmente o analfabetismo da população com 15 anos ou mais; b) 

ampliar para 100% a taxa de escolarização de 7 a 14 anos; c) ampliar em 10% ao ano 

o atendimento pré-escolar. (SETUBAL, 2001, p. 33-34). O Plano possuía uma 

linguagem descentralizadora, ou seja, buscava compartilhar as responsabilidades do 

Governo Federal com os Estados e os Municípios. 

3. Programa Setorial de Ação do Governo na Área de Educação que esteve em vigor de 

1991 a 1995. Tratava-se de um documento oficial, com metas a serem alcançadas. Era 

um esforço de substituir o programa anterior, apresentando o mesmo discurso da 

universalização da educação com qualidade e os mesmos objetivos expostos no 

PNAC. O Programa compreendia como problema central a ser enfrentado a má 

qualidade do ensino. Ainda assim, 

embora o problema da qualidade do ensino tenha sido apontado como o principal 

ponto de estrangulamento do sistema, apenas 14% dos recursos previstos no 

documento eram destinados a esse item. Isso para não mencionar que, desses 14%, 

boa parte era destinada apenas à compra de livros didáticos. Na verdade, a maior 

parte dos recursos (38% em 1991 – 1992, 40% em 1993 – 1994) era destinada a 

programas de “assistência ao estudante”, incluindo-se aí o crédito educativo, bolsas 

de pós-graduação e, principalmente, merenda escolar (que abocanhava 75% dessa 

parcela dos recursos) (SETUBAL, 2011, p. 36). 

 

Contudo, as diretrizes apresentadas para a educação ainda encontravam-se em fase de 

amadurecimento. Os Planos educacionais fracassaram, mas devemos salientar que, nessa 

época se iniciou um debate maior sobre a universalização da educação que foi aprofundada 

pelos governos posteriores. 



47 
 

 
 

A começar do primeiro documento oficial do governo de Itamar Franco (1992 – 1994) 

é possível perceber a notoriedade dada à educação, “estando intrinsecamente vinculada a uma 

certa estratégia de desenvolvimento econômico, social e político” (SETUBAL, 2001, p. 40). 

Assim, o governo apresentou dois blocos de estratégias de ação como aponta Setubal (2001), 

o bloco A era formado por educação, ciência e tecnologia para o desenvolvimento; 

modernização da produção; modernização do Estado, e o bloco B foi formado por 

crescimento e distribuição de renda; sustentabilidade do desenvolvimento; equalização de 

oportunidades. 

De um modo mais abrangente, a educação foi visualizada como o alicerce para que se 

conquistasse o crescimento econômico. Também no governo de Itamar Franco a educação foi 

entendida como importante para potencializar a cidadania e reduzir a desigualdade social. 

Mesmo que os objetivos não tenham sido alcançados, foram gerados documentos que 

pretendiam entender melhor as dificuldades vistas no setor educacional brasileiro, que 

serviram de base para a elaboração de programas específicos. 

Outro traço do governo foi à tentativa de mudar para público o debate a respeito do 

sistema educacional, para que a sociedade civil fizesse parte dos assuntos relativos à 

educação e propusesse soluções para os problemas na área. Segundo Setubal, 

uma das principais características do governo Itamar Franco foi a atenção dedicada 

aos esforços de articulação entre Estado e sociedade civil, uma vez que esse era 

percebido como sendo o melhor caminho para fortalecer a cidadania e encaminhar 

soluções para os graves problemas sociais do país. Talvez sob influência da 

importante experiência de mobilização que havia culminado com o processo de 

impeachment do ex-presidente Fernando Collor, grande parte das iniciativas 

administrativas do novo governo foi marcada pelo esforço de aproximação com 

entidades da sociedade civil, incluindo-se aí sindicatos, associações patronais, Igreja 

e ONGs dos mais variados tipos. (2001, p. 41-42). 

 

Porém, nesse governo não foram produzidos muitos programas para o melhoramento 

da educação. Nessa época foram preparados dois documentos a respeito da educação 

brasileira: Linhas Programáticas da Educação Brasileira, documento publicado pelo MEC em 

1993 – 1994 que incluía programas e ações governamentais que iam desde a educação 

infantil até o ensino superior; e Educação Brasileira: situação e perspectivas, segundo 

documento, também publicado pelo MEC em 1993. A respeito dos dois documentos (“Linhas 

Programáticas da Educação Brasileira” e “Educação Brasileira: situação e perspectivas”) 

consegue-se discorrer que eram somente um reforço dos documentos produzidos 

anteriormente. Os projetos eram pouco inovadores e eram quase que repetições das diretrizes 

anteriores. Nas palavras de Setubal, “aparentemente, procurou-se apenas aproveitar o que já 
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vinha sendo feito, reforçando os programas existentes ou recuperando aqueles que haviam 

sido esvaziados pelo governo Collor” (2001, p. 41). 

Pode-se destacar como um dos principais programas criados o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), quase que a única inovação do setor educacional 

neste período. O sistema foi produzido em 1990 e inclusive foi realizada uma avaliação na 

época, mas apenas no governo de Itamar Franco que passou a ser oficialmente um programa 

do governo. O SAEB tinha por propósito acompanhar o desempenho da educação básica, 

para aperfeiçoar sua qualidade. Para isso, reunia dados sobre a qualidade do ensino ofertado 

no Brasil, tanto da educação pública como da privada, através de exame bienal de 

proficiência, em Matemática e em Língua Portuguesa (leitura), executado em amostra de 

alunos de 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e da 3ª série do ensino médio. Além disso, 

buscava 

conhecer as condições internas e externas que interferem no processo de ensino e 

aprendizagem, por meio da aplicação de questionários de contexto respondidos por 

alunos, professores e diretores, e por meio da coleta de informações sobre as 

condições físicas da escola e dos recursos de quem ela dispõe (BRASIL, 2005). 

 

Um novo programa criado foi o Plano Decenal de Educação Para Todos. Em março 

de 1990 foi realizada a Conferência Mundial de Educação para Todos em Jomtien - 

Tailândia, com participação de 155 países, dentre eles o Brasil, para debater sobre a questão 

da educação no mundo e para que providências fossem adotadas com a finalidade de que 

todos os cidadãos do mundo conseguissem ter acesso à educação, pois embora as 

constituições estabeleçam à educação como direito fundamental de um cidadão, não era como 

ocorria na prática.  

No Brasil foi elaborado o Plano Decenal de Educação Para Todos, no ano de 1993, 

que procurava cumprir com as resoluções da Conferência de Educação Para Todos. 

Conforme Menezes, 

em seu conjunto, o Plano Decenal marca a aceitação formal, pelo governo federal 

brasileiro, das teses e estratégias que estavam sendo formuladas nos foros 

internacionais mais significativos na área da melhoria da educação básica. Dessa 

forma, a Conferência de Jomtien é um marco político e conceitual da educação 

fundamental em reafirmar a necessidade de que „todos dominem os conhecimentos 

indispensáveis à compreensão do mundo que vivem‟, recomendando o empenho de 

todos os países participantes em sua melhoria (2002, s/p). 

 

Foram prenunciados diversos objetivos para os dez anos de duração do Plano (de 

1993 a 2003). O Plano continha sete objetivos gerais: atender as necessidades básicas de 

aprendizagem de crianças, jovens e adultos, oferecendo-lhes os conhecimentos fundamentais 

requisitados para a atuação na vida econômica, social, política e cultural do país, em 



49 
 

 
 

particular as necessidades do mundo do trabalho; universalizar, com equidade, as 

possibilidades de atingir e conservar níveis apropriados de aprendizagem e desenvolvimento; 

estender os meios e o alcance da educação básica; oportunizar um ambiente adequado à 

aprendizagem; tornar mais forte os espaços institucionais de acordos, parcerias e 

compromisso; ampliar os recursos financeiros para manutenção e para investimentos na 

qualidade da educação básica, ofertando maior eficiência e equidade em sua distribuição e 

aplicação; determinar canais mais amplos e qualificados de cooperação e intercâmbio 

educacional e cultural de caráter bilateral, multilateral e internacional (MENEZES, 2002). 

Para Mazzeu (apud AKKARI, 2001), foi um Plano com características tecnicistas, 

iguais a outros da época, uma vez que deu destaque tanto à produtividade quanto à eficiência 

das escolas e aos recursos materiais, focalizou em objetivos em torno das capacidades que 

deveriam ser entendidas por alunos e docentes. Possuiu pouco ou nenhum debate em relação 

ao papel da escola na formação do cidadão. É relevante comentar que, para Botega (2005), 

este Plano foi um “encolhimento” da “versão ampliada” de Jomtien, posto que se tratou de 

um Plano incompleto que tinha o Ensino Fundamental como um fim e não como um meio de 

melhorar outras áreas de ensinos. 

Com base nas experiências dos governos anteriores, os dois mandatos de Fernando 

Henrique Cardoso (1995 – 2002) reuniram resultados positivos no que diz respeito ao Ensino 

Fundamental, dentre eles a universalização do Ensino Fundamental com a diminuição do 

analfabetismo e com a expansão no número de matrículas nas escolas, tanto no nível 

fundamental quanto no médio, bem como a criação e manutenção de vários programas 

voltados à educação. Apesar do saldo positivo, em relação ao acesso ao Ensino Fundamental, 

houve a diminuição do financiamento de programas que eram considerados essenciais para a 

continuidade do processo de melhoria do ensino, especialmente o Fundo de Desenvolvimento 

da Escola (FUNDESCOLA) e aqueles voltados para Jovens e Adultos. Além de não ter 

apresentado o aumento da verba do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e da Valorização do Magistério (FUNDEF), como estava previsto na legislação. 

Mesmo que longe do ideal, nós conseguimos perceber nesta última metade da década 

de 1990 um no compromisso do governo com a educação, sobretudo no que diz respeito à 

educação básica. Alguns dos programas voltados para este nível de ensino foram: 

o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que avalia livros didáticos e 

divulga uma lista dos títulos aprovados; o Programa Toda Criança na Escola, 

visando a universalização do ensino entre crianças de 7 a 14 anos; o Programa de 

Renda Mínima, cujo principal objetivo é apoiar financeiramente as famílias mais 

carentes para permitir escolarização de seus filhos ou dependentes com idades entre 

7 e 14 anos; o Programa de Aceleração da Aprendizagem, que tem como objetivo 
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fazer com que todos os alunos alcancem o sucesso no processo de escolarização, 

com o domínio de conteúdos e habilidades básicas das quatro séries iniciais do 

ensino fundamental. (SETUBAL, 2001, p. 51). 

 

Outras políticas educacionais da época foram: o Projeto de Educação Básica para o 

Nordeste, conhecido como “Projeto Nordeste”, era um programa voltado somente para a 

região Nordeste do país, cujas finalidades eram o “aumento das taxas de aprovação e 

melhoria do nível de aprendizagem dos alunos matriculados nas quatro primeiras séries do 

ensino público fundamental; e implantação de novos padrões de gestão educacional” 

(SETUBAL, 2001, p. 51). As finalidades não foram atingidas. Posteriormente o programa foi 

amplificado, passando a ser chamado de FUNDESCOLA, do qual passaram a fazer parte às 

regiões Norte e Centro-Oeste. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) foi umas das fontes de 

realização de políticas educacionais, a primeira Lei de Diretrizes e Bases foi criada em 1961 e 

dez anos depois ocorreu uma reforma na LDB observada na Lei n⁰ 5.692, aprovada em 11 de 

agosto de 1971. Já os debates a respeito da nova LDB começaram com a Constituição de 

1988 e obtiveram força com o Governo de Itamar Franco. No entanto, a sua aprovação 

ocorreu apenas em 1996. Trata-se da Lei n⁰ 9.394, aprovada em 20 de dezembro de 1996, que 

determinou as diretrizes e bases da educação nacional. Esta LDB foi desenvolvida com base 

nos debates que ocorreram no encontro de Jomtien e objetivava a universalização do Ensino 

Fundamental, possuindo como prioridade investimentos nessa etapa de ensino. A partir da 

Emenda constitucional n⁰ 14/96, que modificou os Artigos 34, 208, 211 e 212 da Constituição 

Federal, e apresentou nova redação ao Artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, foi elaborado o FUNDEF (Lei n⁰ 9.424/96). 

Com a nova LDB a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e Médio passaram a 

compor a Educação Básica, de acordo com o quadro 2, que ilustra como os dois níveis 

educacionais (Educação Superior e Educação Básica) passam a ser organizados. A nova LDB 

apresentava a tentativa de um maior reconhecimento dos profissionais do magistério, que 

disporiam alguns direitos garantidos, como o plano de carreira, o piso salarial e a formação 

continuada. 
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Quadro 2 – Níveis e modalidades da educação escolar 

 Educação Superior 

Pós-graduação Programas Doutorado 

Mestrado 

 Cursos Especialização 

Aperfeiçoamento 

Outros 

Graduação Concluintes do ensino médio ou equivalente 

Cursos Sequenciais Por campos do saber 

Extensão Requisitos fixados pelas instituições de ensino 

 

Educação Básica 

Ensino Médio Mínimo de 3 anos Outra modalidade: Educação 

de Jovens e Adultos 

Ensino Fundamental Mínimo de 8 anos  

Educação Infantil Pré-Escolas 4 a 6 anos 

 Creches 0 a 3 anos 

 

Outras Modalidades de Educação Escolar 

Educação Especial Para alunos portadores de necessidades especiais 

Preferencialmente na rede regular de ensino 

Educação Profissional Em articulação com o ensino regular ou por diferentes 

estratégias de educação continuada 

Educação Escolar para os Povos Indígenas: bilíngue e intercultural 
Fonte: CARVALHO, 1998, p. 83 

 

Outra política educacional foi o FUNDEF, possivelmente a mais significativa política 

pública educacional do governo FHC por tratar-se de um fundo voltado ao Ensino 

Fundamental. O FUNDEF possuía o objetivo de 

promover a universalização, a manutenção e a melhoria qualitativa desse nível de 

ensino, particularmente, no que tange à valorização dos profissionais do magistério 

em efetivo exercício. Assim, a implantação do Fundo concorreu, dentre outro 

aspectos, para a incorporação e a manutenção de alunos nas redes públicas estatuais 

e municipais e para a melhoria da remuneração do magistério, particularmente onde 

os salários praticados pelo poder público sequer alcançavam o valor do salário 

mínimo nacional. (FUNDEF, 2004, p. 5). 

 

O FUNDEF era integrado por recursos próprios dos Estados e Municípios sendo que 

15% desses provinham das seguintes fontes: Fundo de Participação dos Estados (FPE), 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) e Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações 

(PIexp). Foi declarado como dever do Governo Federal complementar os recursos para que 

cada localidade obtivesse um valor mínimo por estudante, caso fosse preciso. O valor mínimo 
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por estudante/ano foi designado pela Lei nº. 9.424/96 e mudava de acordo com a série. 

Apresentava também o “objetivo de valorizar o profissional do magistério, a Lei nº. 9.424/96 

determina que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotem um novo Plano de 

Carreira e de Remuneração do Magistério.” (FUNDEF, 2004, p. 23). Posto isto, um mínimo 

de 60% dos fundos do FUNDEF seria designado ao pagamento dos profissionais do 

magistério em exercício no Ensino Fundamental. 

Em 1998 como consequência da Conferência em Jomtien o documento intitulado 

“Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem Jomtien, 1990” da UNESCO (1998) foi apresentado, com as seguintes 

finalidades: satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem; aumentar o enfoque; 

universalizar o ingresso à educação fundamental e propiciar a equidade; focalizar a atenção 

na aprendizagem; aumentar as maneiras de alcance e o raio de ação da educação básica; 

erradicação do analfabetismo; oferecer um ambiente adequado à aprendizagem; fortalecer as 

alianças; desenvolver uma política contextualizada de apoio; impulsionar os recursos; 

fortificar a solidariedade internacional.  

Tal documento de acordo com a UNICEF
17

 engloba definições e novas abordagens 

em relação às necessidades primordiais de aprendizagem, as metas a serem alcançadas 

relativas à educação básica e os compromissos dos governos e outras instituições integrantes. 

Sendo assim, os países foram incentivados a desenvolver Planos Decenais de Educação para 

Todos, em que as diretrizes e metas do Plano de Ação da Conferência fossem atendidas. 

Como forma de adotar as decisões e acentuar a concepção de Educação debatida em Jomtien, 

o Relatório de Jacques Delors, como ficou conhecido a “Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos” da UNESCO, entende que: 

A educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, 

ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares de 

conhecimento; aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da 

compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; 

aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 

atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três 

precedentes (DELORS, 1998, p. 89). 

 

Lopes (1999) faz uma consideração sobre tais pilares fixando-se no fato de que se 

criou um aglomerado de competências que põe a educação, e particularmente a educação 

formal, como determinador de uma dimensão de aprendizados que vai muito além de suas 

competências. Torna-se muito duvidosa a ideia do que é aprende a viver e a ser na escola. À 

vista disso, como serão entendidos os que não comparecem a escola: não conhecem, não 

                                            
17

 Disponível no site https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10230.htm. 
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fazem, não vivem, não são? É importante salientar que a escola é, sem dúvida, uma 

instituição fundamental na elaboração e replicação de saberes, no entanto não é o único lugar 

da sociedade onde assimilamos e geramos conhecimento. Entregar esse papel exclusivamente 

à escola é negar muitas outras maneiras de aprendizados e conhecimentos que ocorrem fora 

do ambiente escolar. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) começou sua tramitação na Câmara dos 

Deputados como Projeto de Lei nº 4.173, de 1998, anexado ao Projeto de Lei nº 4.155/98, em 

13 de março de 1998. O projeto foi originado a partir do Plano Decenal de Educação para 

Todos, ou seja, 

dá continuidade a esse processo de profunda revisão da política educacional 

brasileira, que expressa o empenho nacional para a ampliação e melhoria da 

qualidade do sistema educativo com elemento essencial da democratização do País 

e para a diminuição das desigualdades sociais (DURHAM, 2000, p. 149). 

 

O projeto teve grande participação, o pré-projeto teve críticas e sugestões de 

instituições como a Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), das Delegacias 

Regionais do MEC e dos Conselhos Estaduais de Educação, além de 39 unidades civis como 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), a Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (Anped) e a União Brasileira dos Estudantes 

Secundaristas (Ubes) (DURHAM, 2000, p. 151 – 152). Em 09 de janeiro de 2001 o Plano foi 

sancionado pela Lei n⁰. 10.172 e, conforme artigo 1⁰, previa uma duração de 10 anos (2001 – 

2011). 

O PNE é relativo a “todos os níveis do ensino, desde a educação infantil até à pós-

graduação, nas diversas modalidades, para as diferentes demandas. Ali estão incluídas a 

educação regular, a especial, a indígena, a educação de jovens e adultos, a formação 

profissional, a educação a distância” (BRASIL, 2001, p. 21). Os objetivos primordiais do 

Plano são: a garantia de Ensino Fundamental obrigatório de oito anos a todas as crianças de 7 

a 14 anos, garantindo o seu ingresso e permanência na escola e a conclusão do mesmo; 

garantia de Ensino Fundamental a todas as pessoas que a ele não tiveram acesso na idade 

própria ou que não o concluíram; ampliação da assistência nos demais níveis de ensino; 

valorização dos profissionais da educação; desenvolvimento de sistemas de informação e de 

avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino (BRASIL, 2000). 

Outra ação política foi a instituição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a 

partir do entendimento de que o estudante de Ensino Fundamental precisaria dar continuidade 

nos estudos e considerando que o Ensino Médio passou a fazer parte da Educação Básica se 
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fazia necessário o investimento neste nível educacional. De acordo com Maria Helena Castro 

(1998), a década de 1990 foi marcada também pelo avanço do Ensino Médio, com um 

aumento no número de matrículas. Nas palavras da autora, 

no período de 1990 a 1998, a matrícula neste nível de ensino praticamente dobrou, 

saltando de 3,5 milhões de alunos para aproximadamente 6,9 milhões, segundo 

aponta o resultado preliminar do Censo Escolar deste ano. O número de concluintes 

também duplicou, passando de 658 mil em 1990 para 1,3 milhão, em 1997. A 

estimativa pra 1998 é de 1,5 milhão de concluintes. Este aumento pressiona 

fortemente a demanda por vagas no ensino superior e, também, em cursos 

profissionalizantes pós-médio. (CASTRO, 1998, p. 30). 

 

Implantado em 1998, o ENEM apresentava como objetivo principal avaliar o 

estudante que tinha concluído o Ensino Médio. Atualmente
18

, 

o Enem é utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem 

concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos (ProUni)
19

. Além 

disso, cerca de 500 universidades já usam o resultado do exame como critério de 

seleção para ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o 

vestibular. (BRASIL, s/d, s/.p) 

 

Em 2000, se juntaram na Cúpula Mundial de Educação, em Dakar no Senegal, 164 

países que aceitaram o compromisso de seguir seis propósitos de Educação para Todos até 

2015. Esses propósitos estavam relacionados ao cuidado e educação na primeira infância; 

educação primária universal; habilidades de jovens e adultos; alfabetização de adultos; 

paridade e igualdade de gênero; e qualidade da educação (UNESCO; CONSED; Ação 

Educativa, 2001). Com o prazo para alcançar as metas se aproximando, a UNESCO 

requisitou aos países que fabricassem um relatório nacional expondo o que se alcançou no 

período (resultados) e como se alcançou (estratégias), assim como os desafios apresentados 

para o período pós-2015.  

O relatório do Brasil foi comporto de um balanço dos avanços alcançados ao longo 

dos últimos 15 anos em relação a cada um dos seis propósitos citados a cima. A ideia era que 

tal documento possibilitasse avaliar o caminho seguido pelo País desde 2000, as políticas e os 

programas realizados e seus primeiros resultados. O Relatório Educação para Todos no Brasil 

2000 – 2015 (2014) serviu de ajuda para a elaboração do relatório da América Latina, e os 

relatórios das várias regiões do mundo colaboraram para uma avaliação da situação do 

conjunto de países que participavam desse compromisso. 

                                            
18

 Ano de 2018. 
19

 Segundo o portal do programa (http://prouniportal.mec.gov.br), o Programa Universidade para Todos 

(ProUni) foi criado pelo Governo Federal em 2004 e possui “como finalidade a concessão de bolsas de estudo 

integrais ou parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de 

educação superior”.  



55 
 

 
 

Com a mudança de governo em 2003, Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência 

do Brasil por dois mandatos (2003 – 2010), ainda no ano de 2002 o Partido dos 

Trabalhadores (PT) do qual Lula fazia parte efetuou seminários regionais de educação, 

ciência e tecnologia, o Partido publicou em agosto de 2002 o documento chamado “Uma 

escola do tamanho do Brasil”. Este documento abrange as formulações a respeito da proposta 

educacional do Partido e uma descrição da educação brasileira que engloba todos os níveis e 

a sugestão de uma política educacional a ser desenvolvida pelo governo do PT. 

Os intelectuais e professores reafirmam no documento que a educação em todos os 

níveis é um direito social básico e universal, “[...] fundador e constitutivo dos sujeitos 

históricos e coletivos, pois é a partir da compreensão da relação que os homens estabelecem 

entre si e com a natureza que são garantidos, ampliados e criados novos direitos” 

(DIRETÓRIO NACIONAL DO PT, 2002, p. 27). E esse direito necessita ser assegurado pela 

família e pelo Estado, sendo que o Estado deve garantir a sua gratuidade. Eles mostraram que 

o fenômeno da educação é essencial para transpor a histórica dependência tecnológica e 

cultural e para construir uma nação autônoma e soberana na relação consigo mesma e com as 

outras nações. 

Com relação à educação básica, o documento aponta que a mesma 

[...] deve ser gratuita, unitária, laica e efetivar-se na esfera pública como dever do 

estado democrático. Além de ser determinante para uma formação integral 

humanística e científica de sujeitos autônomos, críticos, criativos e protagonistas da 

cidadania ativa, é decisiva, também, para romper com a condição histórica de 

subalternidade e de dependência científica, tecnológica e cultural, visando a 

construção de uma nação autônoma, soberana e solidária com outras nações. 

Defendemos uma escola unitária, que supere o dualismo da organização social 

brasileira, com reflexo no sistema educacional, que desde suas origens, separa a 

educação geral, propedêutica, da específica e profissionalizante, a primeira 

destinada aos ricos, e a segunda, aos pobres. Rejeitamos as visões economicistas de 

subordinação linear da educação às determinações do mercado, que a reduzem a 

treinamentos rápidos para preenchimento de postos de trabalho transitórios 

(DIRETÓRIO NACIONAL DO PT, 2002, p. 30). 

 

O PT aponta como prioridades para a área educacional a ampliação do sistema (acesso 

e permanência) e o aumento da qualidade da educação. De acordo com o documento: 

Num contexto de tantas exigências, seja no campo dos direitos da cidadania, seja no 

mundo do trabalho, amargamos indicadores de elevado grau de analfabetismo de 

carência de vagas na educação infantil, de solidariedade média dos trabalhadores 

brasileiros de apenas cinco anos e de reduzidas oportunidades do ensino técnico 

(DIRETÓRIO NACIONAL DO PT, 2002, p. 20). 

 

Em 2003, o governo Lula junto com a sociedade assumiu o compromisso de aumentar 

o atendimento a segmentos da população que eram excluídos do acesso a bens sociais e de 

consumo. Por meio de um Programa Nacional de combate à fome (Programa Fome Zero) 
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foram desenvolvidas iniciativas de transferência direta de renda às camadas da população 

abaixo da linha mínima de pobreza. Significativa medida foi o Programa Bolsa Família (PBF) 

que elegeu como uma das condições para a permanência no Programa a frequência escolar 

das crianças das famílias beneficiadas. 

Para a educação, a expectativa de inserir os excluídos e de valorizar a diversidade 

social que constitui a sociedade brasileira representou em um empenho em várias direções, 

desde a criação de políticas de ações afirmativas para o ensino superior, até então 

praticamente nulo, à adesão de medidas particulares para grupos étnicos-raciais e povos 

indígenas. Da perspectiva institucional, foi instituída uma secretaria específica responsável 

pelas políticas voltadas às populações excluídas no âmbito do Ministério da Educação – a 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). 

Em 9 de janeiro de 2003 foi aprovada pelo Presidente Lula a Lei Federal nº 10.639, 

pondo como obrigatória a inserção da “História e Cultura Afro-Brasileira e Africana” nos 

conteúdos das disciplinas de Artes, História e Língua Portuguesa do ensino básico. Em 2004, 

foram elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) as “Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana”. Essas premissas ocasionaram mudanças na Lei Federal n⁰ 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, com o 

acréscimo de dois artigos referentes ao ensino de História: o 26-A trata da obrigatoriedade do 

ensino da História e Cultura da África e Afro-Brasileira, e define “o que ensinar”, “o 

conteúdo programático”, “resgatando” a importância do estudo da luta dos africanos e afro-

brasileiros, da História e da cultura destes povos (BRASIL, 2003). O parágrafo 2º determina 

que os conteúdos precisam ser objeto de todas as disciplinas, primordialmente, das disciplinas 

de Educação Artística, Literatura Brasileira e História Brasileira. O artigo 79-B insere no 

calendário o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra” (BRASIL, 

2003). 

Com a aprovação da Lei do Salário-Educação (Lei nº 10.832/03) permitiu-se que, a 

partir de 2004, a entrega direta de recursos, até então transferidos aos Estados e ao Distrito 

Federal na forma de cota estadual, fosse realizada de modo direto aos Municípios, como cota 

municipal. O Salário-Educação é uma colaboração designada ao custeamento de programas, 

projetos e ações voltados para a educação básica pública. Nessa época o governo Lula 

habilitou 75 mil docentes, por meio da Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores. A Escola de Gestores capacitou diretores de escolas e democratizou a gestão 
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escolar. Ocorreu também a oferta de 17 mil vagas em cursos de graduação à distância para 

compensar a carência de docentes nas áreas de Física, Química, Biologia e Matemática. 

A contar de 2005 o SAEB começou a ser formado por dois procedimentos: a 

Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar (Anresc). O primeiro permaneceu sendo conhecido como SAEB, já que manteve as 

mesmas características deste. O segundo procedimento passou a ser conhecido como “Provão 

Brasil” e ficou mais extenso e detalhado. 

Diferentes questões curriculares, novas necessidades e também possibilidades 

educativas surgiram com a reorganização da estrutura e da duração do Ensino Fundamental 

brasileiro. Em 2006, o Governo Federal, através da Lei nº 11.274/2006, modificou a redação 

dos artigos 29, 30, 32 e 87 da LDB, aumentando para nove anos a duração do Ensino 

Fundamental, com matrícula obrigatória a partir de seis anos. O artigo 5º da Lei LDB indica 

que Estados, Munícipios e o Distrito Federal possuiriam prazo até 2010 para instaurar o 

Ensino Fundamental de nove anos. Desde então, começaram a ser debatidas novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais na esfera do CNE, sendo que, em 9 de julho de 2010, foi divulgado o 

texto do Parecer e o Projeto de Resolução (Parecer CNE 7/2010) aprovado pelo CNE e 

homologado pelo Ministro de Estado da Educação. As Diretrizes refazem a conformação da 

educação básica em três etapas: a Educação Infantil; o Ensino Fundamental obrigatório e 

gratuito, com duração de nove anos, organizado e tratado em duas fases: dos cinco anos 

iniciais e dos quatro anos finais; e o Ensino Médio, com duração mínima de três anos. 

Ainda em 2006 houve o fortalecimento do financiamento da Educação Básica, por 

intermédio da criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica 

(FUNDEB) (Emenda Constitucional n⁰ 53/06 e Lei nº 11.494/07), que colaborou para 

aumentar a quantidade de recursos para este nível da escolaridade e que tem duração prevista 

de 14 anos (2006 – 2019). Convém evidenciar os avanços do FUNDEB em relação ao 

FUNDEF, a constar: aumento do financiamento para a Educação Básica e suas modalidades; 

a sua repercussão sobre as diminuições das desigualdades educacionais, ressaltando-se o 

melhoramento nos padrões de remuneração dos docentes, dentre outros. 

Em 2007 foi estabelecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira Legislação e Documentos (INEP) o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), com a intenção de reunir em um só indicador, dois conceitos para a qualidade 
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da educação: fluxos escolares e médias de desempenho nas avaliações. Segundo o site do 

INEP
20

 

Com o IDEB, ampliam-se as possibilidades de mobilização da sociedade em favor 

da educação, uma vez que o índice é comparável nacionalmente e expressa em 

valores os resultados mais importantes da educação: aprendizagem e fluxo. A 

combinação de ambos tem também o mérito de equilibrar as duas dimensões: se um 

sistema de ensino retiver seus alunos para obter resultados de melhor qualidade no 

SAEB ou Prova Brasil, o fator fluxo será alterado, indicando a necessidade de 

melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar a aprovação do aluno sem 

qualidade, o resultado das avaliações indicará a necessidade de melhoria do sistema. 

O IDEB vai de zero a dez. (BRASIL, s/d, s/p). 

 

Ainda conforme dados do IDEB: 

O Ideb também é importante por ser condutor de política pública em prol da 

qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de 

qualidade do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) para a educação 

básica, que tem estabelecido, como meta, que em 2022 o Ideb do Brasil seja 6,0 – 

média que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável a dos 

países desenvolvidos. (BRASIL, s/d, s/p)
21

. 

 

Ainda em 2007 foi produzido o documento intitulado “Indagações sobre currículo”, 

cujo conteúdo está organizado em cinco eixos que são estudados em cadernos específicos que 

foram feitos por uma equipe de especialistas, sob a coordenação da Secretária de Educação 

Básica do Ministério da Educação. Esse material foi enviado às escolas das redes públicas 

estaduais e municipais, a partir de dezembro de 2008. O documento recomenda que o debate 

envolva os profissionais das escolas e das secretarias de educação que necessitam formular e 

apresentar respostas para cinco perguntas acerca do currículo: o que é; para que serve; a 

quem se destina; como se constrói; e como se implementa? 

Cada caderno aborda um eixo e mostra a relação dos especialistas e coordenadores 

que trabalharam na construção dos conteúdos: Currículo e desenvolvimento humano, traz 

uma reflexão sobre o tema tendo como referência conhecimentos de psicologia, 

neurociências, antropologia e linguística; Educando e educadores: seus direitos e o 

currículo, destaca a importância do trabalho coletivo dos profissionais da educação na 

construção de parâmetros de sua atividade; Currículo, conhecimento e cultura, mostra 

elementos para reflexão sobre questões consideradas significativas na elaboração do currículo 

nas escolas. Aborda a construção do conhecimento escolar como característica de uma escola 

democrática, que considere a multiculturalidade e a diversidade como elementos de 

construção do processo ensino-aprendizagem; Diversidade e currículo, manifesta reflexões 

                                            
20

 Disponível em: 

http://smeduquedecaxias.rj.gov.br/nead/Biblioteca/Gest%C3%A3o/IDEB/portal.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-

brasil/o-ideb.html 
21

 Informação disponível em: http://pacto.mec.gov.br/ideb 
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colocadas por educadores nas escolas e em encontros da categoria: que indagações a 

diversidade traz para o currículo? Como a diversidade é pensada nos espaços sociais? Como 

lidar de modo pedagógico com a diversidade?; e Currículo e avaliação, no qual a avaliação 

é apontada como uma das atividades do processo pedagógico da escola. O texto faz 

considerações sobre a avaliação da aprendizagem dos estudantes que ocorre na escola, 

avaliação da escola e do sistema escolar. 

Conforme apresenta na Lei de Diretrizes e Bases nº 9.324/96 em relação à educação 

escolar, é atribuído aos sistemas escolares “autonomia” de sistematização pedagógica do 

ensino, de forma a conceber tanto os conteúdos do conhecimento de fundamentos nacionais 

quanto a diversificação de temas e conteúdos de bases locais e regionais. Assim sendo, com a 

justificação de seguir os desafios expostos pelas orientações e normas vigentes, o Ministério 

da Educação alega que [...] é preciso olhar de perto a escola, seus sujeitos, suas 

complexidades e rotinas e fazer as indagações sobre suas condições concretas, sua história, 

seu retorno e sua organização interna (BRASIL, 2007, p. 6). 

De maneira legal, essa condição concede legitimidade e autonomia aos estados e 

municípios na elaboração de seus próprios programas curriculares, com a finalidade de 

promover um padrão de educação escolar que respeite às especificidades regionais e locais de 

suas unidades escolares, sem distanciar-se dos padrões nacionais estipulados para a educação 

no país. 

As diretrizes do Ministério da Educação utilizadas nessa época evidenciavam ainda 

que para atender os desafios e metas apresentados pelas normas daquele momento, se tornava 

indispensável desenvolver um currículo que analisasse de perto a realidade da escola, sua 

história, os sujeitos que a constituíam, suas diversidades cotidianas. A partir dessa defesa, 

verificou-se a “adesão” (por parte do Ministério da Educação) aos princípios “progressistas” 

e “humanitários” quanto à educação e ao ensino escolar na construção curricular. 

Levando em consideração que o processo educativo é complexo e fortemente 

marcado pelas variáveis pedagógicas e sociais, entendemos que esse não pode ser 

analisado fora de interação dialógica entre escola e vida, considerando o 

desenvolvimento humano, o conhecimento e a cultura (BRASIL, 2007, p. 6). 

 

Essa ponderação foi exposta como norteadora dos debates sobre os eixos do 

documento sobre o currículo existente nas produções do programa de debate curricular 

Indagações sobre Currículo. Nessa situação, o processo de orientação e reorientação 

curricular foi percebido como um mecanismo de reflexão a respeito dos seguintes pontos: o 

por que e como ensinar e aprender; a compreensão dos interesses e diversidade em torno da 

escola; e a história cultural, social e pedagógica de cada escola. 
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A principal argumentação das orientações do Ministério da Educação a respeito dos 

múltiplos programas curriculares se firma na ideia do currículo como um processo de 

elaboração de um programa de desenvolvimento humano dos sujeitos pela ação educativa. 

Um programa que “construa conhecimentos, elabore conceitos e possibilite a todos o 

aprender” e também desmascare os “lugares perpetuados na educação brasileira de êxito de 

uns e fracasso de muitos” (BRASIL, 2007, p. 7). 

Em 2008, a Lei nº 11.645 alterou a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as Diretrizes e Bases 

da educação nacional, para acrescentar, no currículo oficial da rede de ensino, a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, para que 

houvesse a valorização da multietnicidade e do plurilinguismo dos povos indígenas. Foram 

realizadas modificações do artigo 26-A e respectivos parágrafos, inserindo a obrigatoriedade 

dos estudos pertinentes à questão indígena, passando o texto a ter a seguinte redação: 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos 

e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 

indígena. 

§1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos 

da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 

desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, 

a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 

brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

(BRASIL, de 2008). 

 

O empenho realizado pelo País expressou-se em um aumento dos recursos financeiros 

destinados à educação, apresentado em dois mecanismos mutuamente articulados: a 

determinação de custo-aluno mínimo por estudante e a elaboração de fundos específicos de 

aplicação de recursos. Técnica iniciada em meados dos anos 90 e que se tornou fortalecida e 

ampliada na primeira década de 2000. 

Com a mudança de governo, Dilma Vana Rousseff, primeira mulher a assumir a 

presidência do Brasil dá início ao seu governo por dois mandatos (2011 – 2016) e, de acordo 

com Singer (2009), numa predisposição ao equilíbrio e à continuidade, sem rupturas, com 

apenas modificações dentro da ordem. 

As proposições da presidenta Dilma para a educação de qualidade eram: dar 

prioridade a qualidade da educação, seguindo medidas como o treinamento e remuneração de 

docentes; bolsas de estudo e suporte para que os estudantes não fossem obrigados a largar a 

escola; e salas de aulas informatizadas e com acesso a banda larga, bem como defender as 

crianças e jovens da violência, do assédio das drogas e da exigência do trabalho em relação à 
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formação escolar e acadêmica. E, ao mesmo tempo, ofertar aos jovens a possibilidade de 

iniciar a vida com segurança, liberdade, trabalho e probabilidade de realização pessoal. E 

ainda, espalhar pelo Brasil a rede de creches, pré-escolas e escolas infantis. 

A educação no país teve a atenção do governo Dilma com investimentos na formação 

e remuneração dos docentes, aumento do número de creches e pré-escolas, criação de 

condições de estudo e permanência nas escolas, superação da evasão e repetência escolares, 

fundação de mais escolas técnicas, ampliação dos cursos profissionalizantes, melhoria do 

Ensino Médio e das Universidades, melhoramento dos centros científicos e técnicos de nível 

superior e aceleração da inclusão digital. 

Em 2011 realizou-se uma solenidade em Brasília, em que foram doadas 30 mil 

bicicletas e capacetes escolares para 81 municípios de todo o país, por meio do Programa 

Caminho da Escola
22

. Estudos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

comprovaram que um número expressivo de estudantes transita mais de 12 quilômetros de 

casa até a escola ou até o ponto de embarque do transporte escolar. Por isso foram comprados 

ônibus escolares e embarcações, este último em parceria com a Marinha e, como algumas 

dessas localidades não apresentam condições de circulação de automóveis, o governo Dilma 

constatou o dever de desenvolver uma cultura de ciclismo no país para a redução dos esforços 

gastos nas pequenas e médias distâncias. 

Também em 2011 o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar de Educação Infantil (Proinfância), dispondo dos recursos 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2)
23

, apresentou uma lista de munícipios 

que passariam a receber do Governo Federal recursos para a edificação de escolas de 

Educação Infantil e quadras poliesportivas cobertas. Os recursos do PAC 2 foram utilizados 

na assistência financeira e foram atendidos os municípios que acordaram o termo de adesão 

ao plano de metas de compromissos Todos pela Educação e produziram o Plano de Ações 

Articuladas (PAR)
24

 para, além da edificação de creches e quadras poliesportivas, a compra  

                                            
22

 Informações sobre o Programa disponível em http://www.fnde.gov.br/programas/caminho-da-escola. 
23

 Segundo o site do PAC (http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac) foi “criado em 2007 o Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) que promoveu a retomada do planejamento e execução de grandes obras de 

infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado e 

sustentável. Em 2011, o PAC entrou na sua segunda fase (PAC 2), com o mesmo pensamento estratégico, 

aprimorados pelos anos de experiência da fase anterior, mais recursos e mais parcerias com estados e 

munícipios, para a execução de obras estruturantes que possam melhorar a qualidade de vida nas cidades 

brasileiras.” (PAC, s/d, s/p). 
24

 “O PAR é uma ferramenta de planejamento para as secretarias de Educação municipais e estaduais brasileiras. 

Basicamente, os municípios e estados avaliam seus problemas na rede de ensino, reportam ao MEC e recebem 

assessoria técnica e recursos para implementar mudanças.” (http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-

tpe/21559/perguntas-e-respostas-o-que-e-e-como-funciona-o-par). 
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de equipamentos e mobiliário para a rede física escolar. 

O Ministério das Comunicações determinou uma proposta para um Plano Nacional de 

Banda Larga, que tinha a finalidade de nivelar (até 2014) o oferecimento de acessos banda 

larga e viabilizar o aumento da capacidade da infraestrutura de telecomunicações do país. 

Esse aumento da oferta pretendia apressar a inserção da população na moderna Sociedade da 

Informação; causando maior propagação das aplicações do país em direção aos novos 

modelos de tecnologia e arquitetura, colaborando para o desenvolvimento industrial e 

tecnológico do país, expandindo a competição das empresas brasileiras, cooperando também 

para o crescimento do nível de emprego do país. 

Em 2015 houve na Coreia do Sul, em Incheon, o Fórum Mundial de Educação (World 

Education Forum – WEF 2015), organizado pela UNESCO e que teve a presença de mais de 

130 Ministros de Educação e mais de 1.500 integrantes, entre organizações de sociedade 

civil, agências bilaterais e multilaterais, docentes, ativistas e experts. O propósito do Fórum 

foi ajustar a nova agenda da educação, que estará em vigor de 2015 a 2030, com novas metas 

que constituem o compromisso Educação para Todos, que teve início em 1990, na 

Conferência de Jomtien, e foi renovado em 2000, no Fórum Mundial de Educação realizado 

em Dakar. 

Os cinco assuntos primordiais desta terceira edição do Fórum segundo a Declaração 

de Incheon (2016) foram: 

1. Direito à educação: garantir uma educação igualitária e inclusiva de qualidade 

e aprendizagem durante a vida de todos até 2030; 

2. Equidade na educação: acesso e aprendizagem justa, especialmente para 

meninas e mulheres, têm que estar no foco da agenda pós-2015 para 

possibilitar total potencial de todas as pessoas; 

3. Educação inclusiva: uma educação que não somente responde e se familiariza 

a cada estudante, mas que é importante para a sociedade e para o respeito à 

cultura; 

4. Educação de qualidade: educação de boa qualidade, oferecida por docentes 

treinados, é direito de todas as crianças, jovens e adultos, não privilégio de 

alguns; 

5. Educação ao longo da vida: todo indivíduo, durante toda a etapa de sua vida 

deve ter oportunidades de acesso à educação para adquirir conhecimentos e 

capacidades de que precisam para efetuar seus interesses e contribuir com sua 

sociedade. 
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Quanto aos deveres sobre a efetivação da agenda, a Declaração de Incheon (2016) diz 

que é tarefa fundamental dos Estados, apoiados por uma estrutura que promova transparência, 

responsabilidade e participação. A Declaração reforça a importância que os gastos públicos 

em educação ampliem de acordo com o contexto de cada país, mas sigam uma referência 

internacional que prevê a reserva de pelo menos 4 – 6% do PIB ou pelo menos 15 – 20% dos 

gastos públicos totais em educação. 

As três grandes conferências (Figura 1) sinalizaram prioridades e estratégias distintas 

e não poderia ser diferente. Cada período histórico traz seus problemas e desafios, os quais, 

por sua vez, ganham novos significados pelas novas conquistas. 

 

Figura 1 – Conferências  

 

Fonte: Relatório Educação para Todos no Brasil 2000 – 2015, p. 94. 

 

 2.1 O Currículo em Goiás nos anos 1990 

 

No ano de 1995, assumiu em Goiás o governo de Maguito Vilela (1995 – 1998). Isto 

era um indício de que a educação pública no estado continuaria com as mesmas diretrizes, 

pois a gestão do governo anterior era do mesmo partido de quem estava assumindo. Tal fato 

ficou comprovado com a permanência da Secretária de Educação indicando seguimento a 
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uma política educacional já efetiva. Naquele contexto observa-se a adoção de uma política 

em que a democratização da gestão era inexistente, visto que para desempenhar os cargos 

diretivos das escolas as pessoas costumavam ser designadas por políticos locais. 

Vale destacar que a organização da Educação em Goiás pode ser mostrada como um 

recorte da legislação educacional brasileira. Tal organização passou por diversas mudanças 

ao longo da sua história, sendo adequado contextualizar o desdobramento dos planejamentos 

para entender a transformação do Sistema Educacional goiano. Essa retomada começa com a 

LDB/96, porque foi por ela que várias leis foram substituídas, permitindo novos modelos 

para educação. As leis que perderam seu efeito foram as seguintes Lei nº 4.024, de dezembro 

de1961, Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, 

destaca-se a Lei nº 7.044, de 18 de outubro de1982, esta fez com que fosse opcional a 

profissionalização do 2º grau obrigatória pela Lei nº 5.692/71 e foi revogada pela LDB/96. 

Para Saviani (2005), podemos compreender que, diferentemente da circunstância 

anterior em que dispúnhamos de três leis regulando os fatores básicos da educação, com a 

LDB/96 passamos a ter apenas uma lei infraconstitucional
25

 organizadora da Educação, pois 

juntou as três leis para tornar mais fácil sua instituição. 

Todo o debate relacionado à educação e ao currículo que estava ocorrendo no país e 

no Estado de Goiás possibilitou que em 1995 a Rede Estadual de ensino do Estado de Goiás 

elaborasse o material intitulado “Programa Curricular Mínimo”. O mesmo foi formulado por 

profissionais da área que trabalhavam na Secretaria Estadual de Educação e nas universidades 

goianas (Universidade Federal de Goiás e Universidade Católica de Goiás), empenhados em 

provocar mudanças na perspectiva do conteúdo a ser lecionado no Ensino Fundamental. 

O Programa Curricular Mínimo para o Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série carregava 

na sua essência a recomendação pedagógica para o ensino de cada disciplina. Estava 

organizado da seguinte maneira: apresentação; introdução; justificativa; os programas de 5ª a 

8ª série; sugestões metodológicas de 5ª a 8ª série; bibliografia em cada série do Ensino 

Fundamental II. A elaboração do documento não teve a participação concreta da maior parte 

dos docentes que se encontravam em sala de aula durante sua elaboração. Essa percepção fica 

evidenciada no documento Programa Curricular Mínimo para o Ensino Fundamental da 

seguinte forma:  

                                            
25

 Segundo o site DireitoNet (https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/931/Infraconstitucional) “É a 

norma, preceito, regramento, regulamento e lei que estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal. A 

Constituição Federal é considerada a Lei Maior do Estado, e as demais normas jurídicas são consideradas 

infraconstitucionais, pois são inferiores às regras previstas na Constituição.” 
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[...] ao encaminhar a proposta, que consideramos exequível e adequada à nossa 

realidade, contamos com a aceitação e a colaboração dos professores para a 

viabilização de forma satisfatória (GOIÁS, 1995, p. 10). 

 

Por não ter a participação da maioria dos educadores de sala de aula, o Programa ficou 

“guardado na gaveta” e os profissionais da educação o nominavam de “o Currículo que vem 

de cima para baixo”. 

Um princípio presente no documento era o de que este procurava realizar uma 

proximidade do estudante com o cotidiano, na valorização do conhecimento histórico, na 

construção do estudante na qualidade de cidadão. A interdisciplinaridade era apontada da 

seguinte maneira: 

O professor deve também lançar mão de técnicas de ensino variadas tais como o 

autódromo, GVGO, batalhas, dramatizações, exibição de filmes, slides, uso de 

mapas etc. O constante intercâmbio com os professores de Português, Geografia e 

outros, pode ser muito enriquecedor, numa visão interdisciplinar (GOIÁS, 1995, p. 

12). 

 

Conforme o documento para acabar com os vestígios de um ensino tradicional, não 

era suficiente publicar as novas metodologias, era primordial a utilização da 

interdisciplinaridade e o uso de múltiplas fontes, estabelecendo relação entre a reflexão sobre 

o passado com o cotidiano dos estudantes. O uso das linguagens é exposto como recurso 

didático e não como uma linguagem propriamente dita. Isso indica que não se julga as 

linguagens que não são verbais, como texto, mas sim como técnica de ensino. O verbal 

escrito é a “linguagem oficial” (GOIÁS, 1995). 

As sugestões de bibliografia básica para as atividades em cada série indicavam 

também uma bibliografia complementar. Tais sugestões foram oferecidas devido à falta de 

livros nas escolas nesta época em Goiás, além de auxiliar os educadores a estudarem para o 

planejamento de suas aulas. 

Com a elaboração da LDB Estadual, aconteceu um grande debate na sociedade 

goiana. Foi um projeto de natureza progressista e democrático. Os debates com a sociedade 

civil ocasionaram a realização de um evento em dezembro de 1997, para a aprovação do 

esboço de LDB Estadual em uma assembleia popular, com mais de 1100 integrantes. Foi 

legalizada como Lei Complementar (LC) nº 26, de 28 de dezembro de1998, que auxiliou a 

ordenação do sistema estadual e municipal de Educação. Em atendimento ao art. 5º as 

entidades cooperam entre si: 

Art. 5º - O Estado e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os 

respectivos sistemas de educação. Parágrafo único – Caberá ao Estado, através da 

Secretaria Estadual de Educação, a coordenação da política estadual de educação; e 

os Municípios, por intermédio das Secretarias de Educação, a política municipal. 
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Aos educadores, são reservados pouco espaço e pouca participação sendo somente 

viabilizada por pareceres e opiniões. As entidades municipais, se não tiverem representantes 

com força política, são sujeitos a apenas seguirem a organização educacional já implantada, 

sem possibilidade de mudança. Desse modo, a LC nº 26/98 define de maneira sutil quem 

manda e quem obedece: 

Art. 6º - A articulação e a coordenação do Plano Estadual de Educação são 

exercidas pela Secretaria Estadual de Educação, como órgão executivo e de 

coordenação, pelo Conselho Estadual de Educação como órgão normativo, e pelo 

Fórum Estadual de Educação como instância de consulta e de articulação com a 

sociedade.  

Art. 7º - O Estado de Goiás, através da Secretaria Estadual da Educação, tem a 

incumbência de: 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições do seu sistema de 

educação;  

II - estruturar o seu sistema de educação em forma de:  

a) instituições de ensino mantidas pelo Poder Público Estadual;  

b) instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal;  

c) instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa 

privada;  

d) órgãos de educação estadual.  

III - definir, com os municípios, formas de colaboração na oferta de ensino 

fundamental, sendo opcional aos municípios integrarem-se ao sistema estadual de 

educação ou comporem com ele um sistema único. (BRASIL, 1998). 

 

O procedimento de normatização da gestão democrática nas instituições educacionais 

públicas do Estado de Goiás teve início na educação básica. O Fórum Estadual de Educação, 

em seu art. 14 alega que “além de outras que esta lei expressa consignar, o Conselho Estadual 

de Educação (CEE) tem as seguintes atribuições: XV – elaborar normas que regulamentem a 

gestão democrática na educação básica” (GOIÁS, 1998). O poder público ao inserir o sistema 

de gestão democrática, começou a operar como executor do processo instaurado. 

O CEE de Goiás acompanha as leis nacionais, e as inclui em um campo de 

desenvolvimento característico da educação brasileira. Melhor dizendo, recebe e aceita as 

condições em nível nacional de educação às quais constituem um sistema já definido na 

Constituição Federal de 1988, LDB/96 que em seu art. 22 diz que  

A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores (BRASIL. LDB/1996). 

 

Em 1998 foi publicado o documento intitulado “Parâmetros Curriculares Nacionais: 

terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental”. Tais Parâmetros (PCN) foram elaborados 

buscando respeitar as diversidades regionais, culturais e políticas que existem no país e, 

também, levar em consideração a necessidade de desenvolver referências nacionais comuns 

ao processo educativo em todas as regiões brasileiras. Esse documento tinha como finalidade 

expor as linhas norteadoras de ensino para o Ensino Fundamental II, que consistiam em uma 
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proposta de reorientação curricular que a Secretaria de Educação Fundamental do Ministério 

da Educação e do Desporto dava as Secretarias de Educação, escolas, instituições formadoras 

de professores, instituições de pesquisa, editoras e a todos os indivíduos interessados em 

educação, dos diferentes Estados e Municípios brasileiros. 

Conforme o documento, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) surgiram da 

necessidade de se elaborar uma referência curricular nacional para o Ensino Fundamental que 

seria capaz de ser discutida e traduzida em propostas regionais nos vários Estados e 

Municípios brasileiros, em projetos educativos nas escolas e nas salas de aula. E que 

conseguissem assegurar a todo estudante de qualquer região do país, do interior ou do litoral, 

de uma grande cidade ou da zona rural, que fizessem cursos nos períodos diurno ou noturno, 

que fossem portadores de necessidades especiais, o direito de ter acesso aos conhecimentos 

indispensáveis para o desenvolvimento de sua cidadania (BRASIL, 1998).  

Em 2002, já no governo de Marconi Perilllo (1999 – 2006), foi realizado o Seminário 

do Fórum em Defesa da Escola Pública do Estado de Goiás, em que aconteceu um amplo 

debate sobre a educação no Estado. Devido a este seminário realizou-se o Dia da Escola em 

Debate, no dia 28 de agosto de 2002, quando todas as escolas estaduais e grande parte das 

municipais do Estado, com a participação dos pais, mostraram possíveis soluções as seguintes 

questões: 

Que escola temos? O que ela tem de bom? O que não está bom? O que queremos 

que permaneça? O que queremos mudar? Aonde queremos chegar? Quando? O que 

fazer? Como fazer? Quem vai fazer? Quem tem que fazer? Quem deve fazer? Quem 

acompanhará a execução do plano? Quem vai cobrar? (GOIÁS, 2008). 

 

No ano de 2003 o Estado de Goiás adotou a ampliação do Ensino Fundamental para 

nove anos, em 2004 foi oficializado por meio do Parecer do CEE nº 330/04 que trata da 

reorganização do Ensino Fundamental, da Resolução CEE nº 186/04 que corrobora a 

ampliação do Ensino Fundamental do Sistema Educacional do Estado de Goiás e da 

Resolução CEE nº 258/05 que prescreve a ampliação do Ensino Fundamental do Sistema 

Educativo de Goiás para nove anos. A Secretaria Estadual de Educação, a fim de oportunizar 

a proposta de reorganização do Ensino Fundamental, introduziu em sua rede o Projeto 

Aprender
26

. 

 

                                            
26

 Este Projeto foi implementado e efetivado em todas as Escolas Estaduais propondo como meta principal 

alfabetizar com sucesso os alunos da rede pública nos dois primeiros anos de escola. O Projeto Aprender, 

segundo a Superintendência do Ensino Fundamental (SUEF), é um Projeto de Garantia de Alfabetização, 

ampliando para nove anos o Ensino Fundamental “assegurando à criança o ingresso à escola aos seis anos de 

idade e um tempo maior de letramento” (PROJETO APRENDER, SUEF, 2005) 
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2.2 “Currículo em Debate” (2004 – 2010) 

 

O Governo Estadual, ainda governo Marconi Perillo, por meio da Secretaria de Estado 

de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE), que tinha como secretária Eliana Maria França 

Carneiro (2002 – 2006), iniciou em 2004 o processo de Reorientação Curricular com a 

ampliação do Ensino Fundamental para nove anos e com amplo debate sobre o currículo em 

todas as áreas do conhecimento. Uma das responsabilidades da SEDUCE era com a 

confecção de políticas públicas competentes que certificariam a permanência do estudante na 

escola com um adequado nível de qualidade do ensino
27

. O discurso em defesa da 

Reorientação Curricular do Estado de Goiás partiu do princípio de que a educação básica, um 

direito constitucional obrigatório para a formação de crianças, adolescentes e jovens, precisa 

do real envolvimento de todos os incluídos no processo educacional: Estado, Sociedade Civil 

e família. Reconhecendo essa responsabilidade social e procurando garantir uma educação de 

qualidade no Estado, a Secretaria de Educação de Goiás apresentou algumas políticas 

educacionais dentre as quais se destaca a Proposta de Reorientação Curricular do Ensino 

Fundamental, que teve como eixo 

[...] ações que rompem com a cultura de evasão e repetência instaurada nas escolas, 

ações que propiciem um trabalho pedagógico com habilidades e conteúdos 

significativos, com valores e competências das quais os jovens devem se apropriar 

(GOIÁS, 2005, Caderno 1, p.7). 

 

Em 2004, foram elaboradas oficinas pedagógicas pela SEDUCE nas cinco 

mesorregiões
28

 de Goiás as são divididas em 18 microrregiões
29

, as quais englobam os 246 

municípios goianos. As oficinas eram para formação de docentes de 6º a 9º anos das áreas 

específicas e também para coordenadores pedagógicos das unidades escolares representantes 

de cada município. O propósito das oficinas era de debater sobre o grau de qualidade das 

aulas, a realidade escolar e sugerir a organização e orientação para a formação continuada 

dentro da escola, o que possuiria por objetivo auxiliar docentes e estudantes do Ensino 

Fundamental II da rede pública do Estado de Goiás. 

                                            
27

 O termo “qualidade do ensino” está relatado nos Cadernos da Reorientação Curricular (GOIÁS, 2005; 2009) 

sem um estudo da complexidade que refere-se a esta expressão, e em nenhum ponto diz quais são as 

propriedades que definem esta qualidade. 
28

 De acordo com a Resolução da Presidência (PR) nº 11, de 5 de junho de 1990, divide o Estado de Goiás em 5 

mesorregiões: Centro Goiano, Leste Goiano, Noroeste Goiano, Norte Goiano e Sul Goiano. 
29

 De acordo com a Resolução da Presidência (PR) nº 11, de 5 de junho de 1990, divide o Estado de Goiás em 

18 microrregiões: São Miguel do Araguaia, Rio Vermelho, Aragarças, Porangatu, Chapada dos Veadeiros, 

Ceres, Anápolis, Iporá, Anicuns, Goiânia, Vão do Paranã, Entorno de Brasília, Sudoeste de Goiás, Vale do Rio 

dos Bois, Meia Ponte, Pires do Rio, Catalão e Quirinópolis. 
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Dando prosseguimento a esse projeto realizado pela SEDUCE que contava com a 

assistência de um centro de pesquisa de São Paulo, o Centro de Estudos e Pesquisas em 

Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), efetuaram-se no segundo semestre de 2004 

três encontros de formação centralizada – os encontros centralizados proporcionados pela 

SEDUCE que aconteceram bimestralmente e tiveram a participação de docentes das várias 

superintendências, das 38 Subsecretarias Regionais de Educação (SRE), Universidades 

Federal, Estadual e Católica de Goiás em um total de 400 educadores com o objetivo de 

alcançar todos os profissionais da educação da rede pública estadual para debater o exposto 

na proposta de Reorientação Curricular. 

Os profissionais que participavam das formações centralizadas reproduziam os 

encontros para os demais docentes nas subsecretarias através das formações descentralizadas 

que aconteceram em 15 microrregiões, tentando promover, assim, uma cultura de formação 

continuada para que os docentes conseguissem refletir sobre a sua prática pedagógica, sobre a 

qualidade da educação, e então apresentassem propostas de ações para a melhoria 

educacional.  

Estes encontros foram coletivizados em unidades escolares pelas equipes das SRE que 

possuíam a função de eleger uma escola-pesquisa por SRE, a qual seria um ambiente de 

estudos e reflexões, entrevistas e levantamento de dados, numa comunicação sistematizada 

entre SRE e SEDUCE, que não possuiria intenção de tornar essa investigação uma pesquisa 

científica (GOIÁS, Caderno 1, 2005). 

O propósito da SEDUCE era de ampliar os debates até as escolas e a partir desses 

debates a equipe da SEDUCE elaborou o Caderno 1 da série: Currículo em Debate – Goiás: 

Reorientação Curricular de 6
º
 ao 9

º
 ano – Direito à Educação: desafio da qualidade (GOIÁS, 

2005). O primeiro caderno apresenta o debate sobre o direito à educação e o desafio da 

qualidade. A educação não pode ser entendida como mérito, como algo que priva, mas como 

um direito de todos os estudantes de ir e de aprender no espaço escolar. 

No ano 2005 criaram-se as equipes multidisciplinares nas 38 SRE‟s, compostas pelos 

docentes das áreas que faziam parte do Projeto Aceleração da Aprendizagem (6
º
 ao 9

º
 ano)

30
 e 

as SRE‟s que até o momento não dispunham dessas equipes formadas, chamaram então 

                                            
30

 O Projeto Aceleração da Aprendizagem foi formado por variados livros direcionados aos professores do 1
º
 ao 

9
º
 ano do Ensino Fundamental. Sua finalidade é orientar os professores que trabalham com estudantes fora da 

idade escolar adequada, através de uma metodologia de trabalho apropriada às dificuldades desse público. As 

atividades propostas tinham como finalidade acelerar as reais possibilidades de aprendizagem dos estudantes 

com defasagem idade-série, valorizando suas potencialidades e mobilizando-os para a busca do conhecimento a 

fim de retornarem ao ciclo regular de estudos. 
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docentes das escolas inteirou seu quadro. Estes docentes começaram a atuar nas sedes das 

Subsecretarias afastando-se da escola e perdendo assim o elo com a sala de aula.  

O serviço que foi efetuado pela assessoria da equipe de área da superintendência de 

Ensino Fundamental, universidades e Cenpec – possuiu como metas a garantia do direito à 

educação de qualidade a todas as pessoas em idade escolar, a aquisição dos conhecimentos 

socialmente elaborados e a finalização do Ensino Fundamental, sem defasagem e com 

sucesso. Assim, no intento de atingir esses objetivos, a Secretaria de Estado da Educação 

elegeu os seguintes objetivos durante o processo de discussão da Reorientação Curricular: 

 Redução das taxas de evasão e repetência nas escolas estaduais; 

 Ampliação dos espaços de discussão coletiva nas escolas e subsecretarias; 

 Elaboração de um Currículo que priorizaria a leitura e produção de textos e as 

aprendizagens ligadas às práticas sociais locais e culturais juvenis, em todas as 

áreas do conhecimento. 

Tais objetivos foram divulgados no Caderno 2 da série: Currículo em Debate – Goiás: 

Reorientação Curricular de 6
º
 ao 9

º
 ano – Um diálogo com a Rede: análise de dados e relatos 

(GOIÁS, 2005). Durante o segundo semestre de 2005, foram oportunizados dois encontros de 

formação de 40 horas cada, através de uma parceria entre a SEDUCE, MEC e FNDE. Essa 

formação aprofundou as reflexões sobre o direito à educação e o desafio da qualidade de 

ensino, originadas nos encontros anteriores, sob a luz de temas, como: currículo, projeto 

político pedagógico, metodologias novas e avaliação, considerações sobre o jovem e o 

adolescente. 

Os encontros reuniram os profissionais que participaram dos encontros anteriores e os 

docentes de unidades escolares dos diferentes municípios goianos, englobando 416 

educadores. Tais encontros foram planejados pelos profissionais da superintendência de 

Ensino Fundamental, que contaram com a assessoria de docentes de universidades goianas e 

com a colaboração de profissionais da Promotoria Pública e do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), na composição da pauta dos trabalhos, 

na efetuação do encontro, quando conferiram palestras a respeito dos temas: currículo, novas 

metodologias, projeto político pedagógico e avaliação, orientando, os trabalhos nos grupos. 

No ano de 2006 no governo de Alcides Rodrigues (2006 – 2011), a SEDUCE, com a 

nova secretária Milca Severino Pereira (2006 – 2010), efetuou a política de formação 

continuada mediante três encontros, que incluíram as equipes multidisciplinares e 

coordenadores pedagógicos das 38 SRE‟s. Conservando a mesma sistematização realizada 
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em 2004 pela equipe da superintendência de Ensino Fundamental, com a assessoria do 

Cenpec e dos docentes das universidades. Dessa forma, naquele ano foram efetivados 

encontros para debater a noção de educação das várias áreas do conhecimento, por meio de 

exposições sobre o tema “Leitura e produção de textos” e “Cultura local”, proferida pelos 

assessores
31

. Todos os debates foram essenciais para a construção do texto de concepção de 

área, pois fazia-se necessária a ligação dos eixos articuladores do processo de reorientação 

curricular com o parecer da área. 

Os encontros realizados em 2005 e 2006 geraram a produção do Caderno 3 da série: 

Currículo em Debate – Goiás: Reorientação Curricular de 6
º
 ao 9

º
 ano – Currículo e práticas 

culturais: as áreas do conhecimento (GOIÁS, 2005) e do Caderno 4 da série: Currículo em 

Debate – Goiás: Reorientação Curricular de 6
º
 ao 9

º
 ano – Relatos de práticas pedagógicas 

(GOIÁS, 2006). O material foi encadernado e enviado para as Subsecretarias em formato de 

kit, em papel de boa qualidade para serem repassados às escolas para o conhecimento e 

estudos. Tal kit incluía os cadernos 1, 2, 3 e 4 (GOIÁS, 2005). 

No ano de 2007 o processo de formação continuada ficou suspenso temporariamente 

por conta da alteração de vários cargos e funções dentro da SEDUCE e do Cenpec. Assim 

que foram redefinidos os novos gestores houve o debate de que o processo de formação 

continuada teria de se tornar uma proposta de Estado e não uma proposta de governo para não 

encerrar devido à troca de partidos a cada período eleitoral, mas era necessário conservar-se 

como um debate político necessário ao Estado. 

Depois desse período, retornam os encontros de formação, porém com um novo 

público. Nesse ano as equipes multidisciplinares foram desorganizadas, assim o 

desdobramento das formações e o processo de supervisão realizado por esses profissionais 

deixaram de ocorrer. Apesar disso, continuaram os encontros de formação de forma 

descentralizada nas sedes das SRE. Estas reuniões foram realizadas pela equipe da 

superintendência do Ensino Fundamental, que ia a cada polo para trabalhar com um grupo de 

docentes, representantes das várias áreas do conhecimento das unidades escolares. Nesses 

encontros elaborou-se uma pauta que deu prioridade à discussão de habilidades fundamentais 

aos estudantes dos 6
º
 ao 9

º
 ano do Ensino Fundamental II de cada área do conhecimento. 

Para esses debates os envolvidos necessitaram levar textos que gerassem reflexão 

acerca de um currículo que em sua grande maioria sempre privilegiou a classe dominante, 

mas isso não ocorreu. O tempo limitado apenas possibilitou discussões sobre os conteúdos 

                                            
31

 Segundo a introdução apresentada no Caderno 5 (2009) do Currículo em Debate, foram assessores do 

processo os professores das Universidades Federal, Estadual e Católica de Goiás e o Cenpec. 
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por área e por série e a associação desses com a cultura local e com os interesses dos 

estudantes, baseados nos PCN‟s. 

No começo de 2008, mediante essas discussões foi produzido o Caderno 5 da série: 

Currículo em Debate – Goiás: Reorientação Curricular de 6
º
 ao 9

º
 ano – Matrizes Curriculares 

(GOIÁS, 2009) – que guiaria os trabalhos dos docentes. Num primeiro momento foi entregue 

a versão preliminar para avaliação e eventuais correções. O que ocorreu, pois a versão oficial 

apareceu com uma mudança notável que foi a mudança dos termos “habilidades e 

competências” por “expectativas de aprendizagem”. O princípio básico para a definição das 

expectativas de aprendizagem é o desenvolvimento do potencial de crianças e jovens por 

meio do aprimoramento das competências pessoais, sociais, profissionais e cognitivas, 

traduzido para as práticas pedagógicas por meio de propostas curriculares fundamentadas em 

matrizes de competências e habilidades. São estas que permitem a articulação entre o agir e o 

refletir (competências) e promovem o saber-fazer (habilidades), fundamentais para solucionar 

problemas cotidianos, simples ou complexos. 

Em seguida em outros encontros averiguou-se que os docentes precisavam de mais 

amparo para a realização da proposta, uma vez que era sabido que alguns tiveram 

dificuldades em criar seu próprio trabalho e possuíam a cultura de se guiar pelo livro didático, 

o que faz com que os docentes, em sua maior parte, precisem de um modelo ou formas para o 

seu trabalho. Por causa disso a necessidade de se dedicar à formação desses docentes, uma 

formação que leve à autonomia, como declara Nóvoa [...] a formação deve estimular uma 

perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os meios de pensamento autônomo 

e que facilite as dinâmicas de autoformação participada (NÓVOA, 1997, p. 25). 

Em 2009, a equipe da SEDUCE sugeriu novos encontros de formação continuada para 

a estruturação de Sequências Didáticas que seriam modelos para os docentes de todo Estado. 

Estas Sequências Didáticas foram divulgadas no Caderno 6 da série: Currículo em Debate – 

Goiás: Reorientação Curricular de 6
º
 ao 9

º
 ano – Sequências Didáticas: convite à ação 

(GOIÁS, 2009), que foi segmentado em sub cadernos com as sequências didáticas do 1
º
 ao 5

º
 

ano no caderno 6.1 e das sequências didáticas de 6
º
 e 7

º
 anos das áreas em Cadernos 6.2, 6.3 e 

assim por diante até o 6.10. O caderno que traz as sequências didáticas de Ciências foi 

nominado de Caderno 6.3 da série: Currículo em Debate – Goiás: Reorientação Curricular de 

6
º
 ao 9

º
 ano – Sequências Didáticas: convite à ação CIÊNCIAS, cor verde (GOIÁS, 2009). 

Em 2010, os encontros de formação continuaram articulando a construção das 

sequências didáticas e também dos eixos que orientaram a proposta da Reorientação 

Curricular, recomendando que os docentes preparassem sequências didáticas para o 8
⁰
 e 9

⁰
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anos que foram encaminhadas para a equipe da SEDUCE das quais eles escolheram as que 

fariam parte do Caderno 7 da série: Currículo em Debate – Goiás:  Reorientação Curricular 

de 6
º
 ao 9

º
 ano – Sequências Didáticas: convite à ação (GOIÁS, 2010), que também foi 

separado em sub cadernos com as sequências didáticas. O caderno que traz as sequências 

didáticas de Ciências foi intitulado Caderno 7.3 da série: Currículo em Debate – Goiás: 

Reorientação Curricular de 6
º
 ao 9

º
 ano – Sequências Didáticas: convite à ação CIÊNCIAS, 

cor verde (GOIÁS, 2010) que foi divulgado e enviado às escolas. 

Em 2011, com o retorno do governo Marconi Perillo (2011 – 2018), o secretário 

Thiago Peixoto (2011 – 2013) assume. Por conta dessas mudanças na SEDUCE todo o debate 

curricular da rede e as formações continuadas de docentes que tinham esse objetivo foram 

interrompidas. Os referenciais e matrizes curriculares do Ensino Fundamental foram 

bimestralizados, remodelados de maneira prescritiva e autoritária para que os docentes não as 

debatessem mais no ambiente escolar, mas unicamente as realizassem e, sem demora, foram 

impostas como obrigatórias. Antes do final do mandato do então Governador, no ano de 

2014, Vanda das Dores Siqueira entra
32

 na posição de Thiago Peixoto. Em 2015, com o início 

do novo mandato do Governador Marconi Perillo, Raquel Teixeira assume o cargo de 

secretária de educação. 

O desafio de materializar uma política pública educacional de forma participativa, 

integralizada, na divisão do poder, na socialização dos PCN‟s, leva a um crescimento de 

aprendizagem do cenário democrático que não é simples. É necessário tempo, e 

confiabilidade no outro, de uma capacidade de enfrentar qualquer situação para que se 

consiga tratar de detalhes, para que haja uma sintonia positiva nessa construção curricular. 

Em conclusão, o Currículo em Debate apresenta as intenções dos educadores que o 

elaboraram, é aquilo que os indivíduos são, pois nele está incluída a concepção de mundo, da 

área, do que se julga ter relevância para os estudantes, tudo isso articulado a fatos estruturais 

disciplinares e cotidianos da educação. 

  

                                            
32

 Ocorreu a exoneração de 419 servidores comissionados do primeiro, segundo e terceiro escalões. Em decreto, 

o governador de Goiás, Marconi Perillo anunciou o nome de 13 novos secretários de sua administração, dentre 

eles o nome de Vanda das Dores Siqueira. (disponível em: http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/12/apos-

exoneracoes-governo-de-goias-anuncia-13-novos-secretarios.html). 
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2.3 “Pacto pela Educação” (2011 – 2014) 

 

Enquanto a série “Currículo em Debate” teve a participação das Universidades 

Federal, Estadual e Católica de Goiás na construção do seu programa curricular, o “Pacto 

pela Educação” teve apoio e financiamentos dos setores empresariais, e não teve nenhuma 

parceria com as universidades no processo de construção curricular. Tal ausência das 

instituições acadêmicas na definição dos conteúdos educacionais para a Rede Estadual em 

Goiânia geraram divergências de vários centros universitários ao modelo de matrizes 

curriculares estipuladas, resultando em numerosas moções de repúdio de diversos 

departamentos e centros acadêmicos da Universidade Federal de Goiás e de várias 

associações e organizações voltadas à pesquisa e estudos educacionais (SINTEGO, 2011). 

Apresentado em 2011 e consolidado em 2012, o programa curricular do “Pacto pela 

Educação” idealizou objetivos e metas dentro do parâmetro de ensino almejado por sua 

plataforma política, dispondo de parcerias com instituições privadas como o Itaú Social e 

Fundação Jaime Câmara. Para fundamentar esse plano, o Programa expôs a seguinte agenda: 

a necessidade de mudança; visões e metas; diretrizes do plano; construção com a sociedade; e 

dinâmica de trabalho (GOIÁS, 2011, p. 02). Estes anseios foram destacados pelo programa 

no documento base do “Pacto pela Educação” (2011) e no portal do Programa pela internet
33

. 

Com relação às matrizes curriculares do Programa, referente aos conteúdos, eixos temáticos e 

expectativas de aprendizagem por área de conhecimento, tais fundamentos foram enunciados 

no documento “Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás” (2012), 

afirmando que teve sua estrutura curricular iniciada em 2004, ainda no “Currículo em 

Debate”, com o processo de reorientação curricular que resultou no ano de 2007, no 

lançamento de uma versão prévia de currículo para todas as turmas e disciplinas do Ensino 

Fundamental, e em 2008 com a divulgação do Caderno 5. 

O “Pacto pela Educação” elaborou metas e pilares estratégicos, em termos 

quantitativos, assim, o estudo a respeito dos princípios do programa educacional 

especificados no “Pacto pela Educação” passou pelo entendimento de suas agendas, pilares e 

iniciativas expostas no documento base do Programa e no portal do Programa via internet. 

Em suas páginas iniciais o documento geral do programa curricular mencionado, 

intitulado “Pacto pela Educação: um futuro melhor exige mudanças”, foi apresentado o 

propósito do “Pacto pela Educação” em adquirir um status elevado na Aneb que faz parte do 

Saeb, cujo objetivo é proporcionar dados para o Ideb. Para conseguir esse objetivo, foram 

                                            
33

 O respectivo portal encontra-se disponível em: http://www.seduc.go.gov.br/especiais/pactopelaeducação. 
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definidos cinco pilares estratégicos voltados a possibilitar toda mudança educacional 

planejada pelo programa, são eles: 1
º
 valorizar e fortalecer o profissional da educação; 2

º
 

adotar práticas de ensino de alto impacto na aprendizagem; 3
º
 reduzir significativamente a 

desigualdade educacional; 4
º
 estruturar sistema de reconhecimento e remuneração por mérito 

e 5
º
 realizar profunda reforma na gestão e na infraestrutura da Rede Estadual em Goiânia de 

ensino. Os respectivos pilares foram estruturados em dez metas gerais e em 25 iniciativas de 

reforma educacional (GOIÁS, 2011, p.9). 

José Carlos Libâneo, em seu artigo “Considerações críticas sobre o documento 

„Diretrizes do Pacto pela Educação: reforma educacional goiana‟ – Setembro de 2011”, ao 

estudar as agendas, os pilares, metas gerais e iniciativas divulgadas pelo Programa elabora a 

seguinte avaliação: 

É conhecida a precariedade da escola brasileira. Os resultados das aprendizagens 

mostrados nas estatísticas oficiais são medíocres. Em Goiás a situação não é 

diferente. Precisamente para enfrentar esses maus resultados o governo do estado e 

a secretaria da educação lançaram pela imprensa (5/9/2011) um programa 

ambicioso de mudanças na educação goiana. O documento denominado Diretrizes 

do Pacto pela Educação – Reforma Educacional Goiana apresenta cinco pilares 

estratégicos, metas gerais e 25 iniciativas referentes a cada pilar, mas não traz uma 

exposição de motivos que justificam as Diretrizes. No entanto, uma análise das 

metas, estratégias e ações propostas não deixa dúvidas de que se trata de um modelo 

de intervenção diretamente inspirado na proposta dos organismos internacionais 

(Banco Mundial, OCDE, UNESCO, etc.) para a escola de países em 

desenvolvimento. No conjunto, as Diretrizes do governo goiano para a educação 

são uma reprodução clara da visão neoliberal economicista da educação que, 

basicamente, corresponde a uma política de resultados, com base na melhoria de 

indicadores quantitativos de eficiência do sistema escolar (LIBÂNEO, 2011, p.1). 

 

Libâneo (2011) manifesta insatisfação com o processo e os rumos políticos 

orientadores do “Pacto pela Educação”, especialmente com o aspecto da prevalência 

econômica como critério norteador do ensino e gestão escolar. 

O primeiro pilar estratégico, que corresponde à “valorização e fortalecimento do 

profissional da educação”, evidencia um suposto projeto de reconhecimento dos profissionais 

da educação, transparecendo possuir políticas efetivas de fortalecimento e valorização da 

potência de trabalho dos docentes e das demais atividades profissionais da Educação Básica. 

Entre as ações de valorização profissional elencadas, a conservação da política de escolha dos 

gestores, por intermédio de um processo eleitoral, foi uma das que mais receberam evidência 

nesse pilar estratégico, seguida pelo sistema de gratificação de 45%, executado pelo 

respectivo programa aos diretores escolares como possível medida de certificar um maior 

“encantamento” pela função. 

Com o Pacto foram elaboradas certas medidas de exigências para executar a função de 

gestor escolar, assim sendo para se candidatar a um pleito eletivo de diretor escolar, passou a 
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ser requisitado ao candidato (a) um curso preparatório em nível de pós-graduação em Gestão 

Escolar acompanhado por uma avaliação. Com essas e outras exigências, de acordo com o 

alguns informativos do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás 

(2011), o programa em questão tornou ainda mais complicado o que era o procedimento para 

o cargo de gestão escolar e estabeleceu outras medidas que removeram a autonomia dos 

diretores escolares, pois os mesmos teriam que ficar a cargo de executar metas e serviços 

burocráticos impostos pela SEDUCE, como por exemplo, administrar os materiais 

pedagógicos, a documentação escolar, a sistematização dos objetos e espaços que são 

pertencentes ao patrimônio escolar, gerir a logística financeira da escola, prestar contas à 

comunidade etc. 

Com relação à atividade docente, o pilar frisou a meta de valorização profissional do 

trabalho com o pagamento do piso salarial por meio da busca de parcerias com o Governo 

Federal e da racionalização das despesas para pagamento do piso e o aumento na 

remuneração média dos docentes. Para o plano de carreira dos docentes da rede, os 

documentos do Pacto destacaram os três caminhos a serem percorridos: a docência, a 

especialização pedagógica e o caminho da liderança
34

. O cargo relativo à docência ocupou a 

categoria menos valorizada da hierarquia, dentro do seu próprio plano de carreira, estipulado 

pelos padrões de meritocracia especificados no programa. 

A relativa política de “valorização e fortalecimento do profissional da educação”, 

atribuiu ainda sobre o padrão de Escola de Formação de Professores
35

, Academia de 

Lideranças
36

 e Residência Educacional
37

. Nesse seguimento, o Programa curricular reflete, 

ideologicamente, o tipo de profissional e instituição escolar almejada, uma educação 

determinada pelos padrões mercadológicos, pois na esfera educacional a quantidade é 

escolhida em relação à qualidade. No campo relativo à formação de docentes, o Programa 

informou a implantação de uma estrutura de formação prática, destinada a vencer as 

                                            
34

 O respectivo termo, dentro do “Pacto pela Educação”, se refere à trajetória exigida no plano de carreira 

docente para que o profissional chegue a exercer uma função de liderança nas áreas administrativas, técnica e 

financeira. 
35

 Segundo o Pacto pela Educação (2011), consistia em um Centro de Inteligência e sede da Escola de Formação 

do Instituto de Educação de Goiás em Goiânia. Buscava a formação prática direcionada para as lacunas da rede 

em cada localidade, além de apresentar metodologias inovadoras como: estudo de caso e orientação prática. 
36

 Segundo o Pacto pela Educação (2011), tinha como enfoque o mapeamento das competências para os cargos 

de liderança: diretores, subsecretários e demais gestores. Procurava os talentos na rede e a certificação de 

candidatos e profissionais em posição de liderança, também tinha uma formação prática com metodologias 

inovadoras. Além de ter uma parceria com o Itaú Social. 
37

 Segundo o Pacto pela Educação (2011), eram escolas referência em que novos docentes aprendiam na prática 

com docentes experientes. A etapa de estágio probatório acontecia nessas escolas, o novo docente era 

acompanhado por um docente referência da unidade, realizava tutoria de estudantes e passava por um 

treinamento prático em sala para se tornar efetivo.  
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principais dificuldades dos docentes e estudantes da rede, detectadas pelo Sistema de 

Avaliação do Estado de Goiás (SAEGO)
38

, recorrendo a métodos e metodologias 

“revolucionárias”, centrados em estudo de caso, do tipo coaching
39

 e residência. 

No que se refere à academia de lideranças, o “Pacto pela Educação” instituiu 

diretrizes para determinar o perfil de líderes educadores, através de um mecanismo de 

mapeamento das competências fundamentais na identificação de talentos nas unidades 

escolares dentro do padrão de meritocracia. Segundo apresentado, quando percebida a 

capacidade de liderança desses profissionais, eles passariam a preencher posições de 

liderança na rede de ensino.  

Na última reforma que foi realizada, ainda no primeiro pilar estratégico do plano 

(correspondente à residência educacional), se constituiu no levantamento de unidades 

escolares que serviriam de referência para as outras escolas da rede no processo de formação 

dos docentes. Essa reforma estabeleceu novos critérios para o estágio probatório, requisitando 

das novas admissões da Rede Estadual em Goiânia a passagem por um processo de residência 

educacional, nominado de Tutoria aos Alunos
40

. 

No 2
º
 pilar estratégico do Programa, correspondente a “adotar práticas de ensino de 

alto impacto no aprendizado do aluno”, o Programa alega a necessidade de reconhecer as 

distorções no campo pedagógico, que prejudicam o processo de ensino-aprendizagem em sala 

de aula. No portal do “Pacto pela Educação”, o Programa afirma ter encontrado um conjunto 

abundante de elementos curriculares incompatíveis com o nível de cognição dos estudantes 

da Rede Estadual em Goiânia com relação às disciplinas que foram adotadas como base para 

as demais áreas do conhecimento, Língua Portuguesa e Matemática. Isto posto, segundo 

apresentado no portal do Programa: 

Para que seja resgatado espaço escolar como o lugar onde ocorrem aprendizagens 

significativas, faz-se necessário rever o perfil burocrático presente em muitos 

cargos e atividades realizadas, pois as mesmas dificultam uma atuação pedagógica 

plena. Algumas iniciativas de anos anteriores haviam sido implementadas neste 

intuito de mudança e foram aprofundadas nesta reforma (GOIÁS, 2011, s/p). 

 

Nas linhas seguintes das propostas apresentadas no 2
º
 pilar, o Programa estabeleceu 

uma série de reformas, sem haver nenhum registro de que houve de fato qualquer forma de 

                                            
38

 Sistema encarregado por promover a aplicação externa de avaliação sobre as unidades escolares no Estado de 

Goiás tanto referente às escolas da rede pública estadual quanto das conveniadas.  
39

 Palavra de origem da Língua Inglesa, que foi incorporada pelo mundo empresarial, a fim de indicar uma 

atividade de formação pessoal em que um instrutor ou formador (coach) ajuda o seu cliente (coachee) a evoluir 

em alguma área da sua vida produtiva no trabalho. 
40

 A Tutoria aos Alunos, de acordo com o documento base do “Pacto pela Educação” (2011), é composta por um 

modelo de estruturação em que os novos professores passarão a ser acompanhados por professores-referência 

(escolhidos no processo de Academia de Lideranças); ao mesmo tempo em que executam (novos professores) 

funções de ensino com os estudantes. 
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debate com a comunidade e representantes das categorias profissionais da Rede Estadual em 

Goiânia. Dentre essas medidas, está o “aprofundamento” do currículo
41

, tutoria pedagógica
42

, 

educação em tempo integral, novo padrão de Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, 

voltados para uma perspectiva de ensino profissionalizante. 

No 3
º
 pilar do Programa, caracterizado por “reduzir significativamente a desigualdade 

social”, a SEDUCE anunciou como prioridade a diminuição do desnível do ensino dentro da 

Rede Estadual em Goiânia, através do processo de aprimoramento da média de aprendizado e 

do desempenho dos estudantes com baixa produtividade escolar. O Programa atribuiu à 

escola a responsabilidade pela desigualdade social, já que declara que a “redução da 

desigualdade educacional hoje significará a redução da desigualdade social amanhã” 

(GOIÁS, 2011, s/p), mesmo que a educação estadual esteja desprezada pelas políticas 

públicas. 

Entre os motivos que esclarecem esse desnível educacional, o efeito das reprovações 

foi mostrado, no documento base e no portal do Pacto, como um os mais influentes nesse 

efeito negativo. Relativo a isso, o portal do Programa pela internet faz a seguinte reflexão: 

[...] o efeito perverso das reprovações e, consequentemente, da distorção idade-série 

de parte dos estudantes. Estudar em turmas com diferença significativa de idade 
gera desmotivação e, muitas vezes, baixo desempenho e abandono. O pilar de 

redução da desigualdade propõe iniciativas inovadoras para garantir o crescimento e 

desenvolvimento da rede de ensino com equidade e chance real de aprendizado a 

todos os jovens goianos (GOIÁS, 2011, s/p). 

 

Assim sendo, o Programa sugeriu quatro iniciativas de reformas para diminuir a 

desigualdade social por meio de uma reforma educacional e construção de um novo currículo. 

Essas medidas correspondem, segundo o portal do Pacto pela Educação, ao: “Programa de 

Suporte às Escolas Vulneráveis", que reconhecia as escolas com maior necessidade de 

assistência da SEDUCE, e disponibilizava um suporte pedagógico com equipes de assessoria 

especializadas, além de oferecer materiais de apoio para os docentes com guias de aula e 

propostas de exercícios e também havia uma remuneração diferenciada como forma de 

incentivo aos docentes para dar aulas para os estudantes que mais necessitavam; à “Redução 

da Distorção Idade-Série”, que pretendia eliminar o analfabetismo com turmas para adultos 

em todo o Estado, além de anunciar programas de aceleração da aprendizagem através de 

                                            
41

 A questão do “aprofundamento” do currículo, nos documentos do “Pacto pela Educação”, ficou subentendido 

como uma construção de uma base curricular nova a partir da colaboração de especialistas e professores da Rede 

Estadual em Goiânia, como também a estruturação de materiais didáticos com banco de aulas e de exercícios 

aos professores. 
42

 A tutoria pedagógica foi anunciada no “Pacto pela Educação” como uma estruturação de equipes de tutores 

nas regionais para o treinamento e capacitação dos coordenadores pedagógicos no padrão coaching (ou 

coaching pedagógico). 
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intervenções internas e parcerias com organizações especializadas; “Redução da Evasão e 

Reprovação”, que realizava um acompanhamento da rede em tempo real com levantamento 

das faltas diárias e acompanhamento pessoal com estudantes e responsáveis, também havia 

programas de prevenção da evasão escolar por intermédio do nivelamento de conteúdo no 

início de cada ano de ensino; e “Apoio às Diversidades”, que era realizado mediante o ensino 

especial, cada vez mais presente nas escolas do Estado; a educação do campo, produzida 

através de parcerias para formação profissionalizante alinhada com suas necessidades; e da 

educação Indígena e Quilombola, assegurando o direito de aprendizagem de cada estudante 

preservando a identidade destas comunidades. 

Finalizando com o 3
º
 pilar, estão as propostas de incentivo à aceitação da diversidade, 

compreendidas, aqui, como uma maneira de aprofundamento técnico para o aprendizado do 

estudante especial
43

. No campo da diversidade, o programa informa a sua modalidade de 

educação focalizada para o campo, através de um ensino profissionalizante para o jovem na 

zona rural; e educação indígena dentro de uma relativa perspectiva de um ensino para as 

minorias. 

Com a alegação de instaurar um mecanismo voltado a “estruturar um sistema de 

reconhecimento e remuneração por mérito”, que engloba o universo do 4
⁰
 pilar estratégico do 

Programa, está exposta uma provável declaração do Governo de Goiás em dar início a uma 

grande frente de meritocracia em suas diversas instâncias ideológicas, como forma de, 

teoricamente, dar importância à política de “reconhecimento” dos bons profissionais. Nisso, o 

programa acredita que: 

A meritocracia deve ocorrer em forma de reconhecimento financeiro, por meio das 

bonificações, e de reconhecimento social, evidenciando os servidores que mais 

merecem. Este fenômeno irá gerar uma disseminação dos bons exemplos e das boas 
práticas, construindo um ambiente de busca pela excelência e cultivo de bons 

valores para a educação (GOIÁS, 2011, s/p). 

 

Apresentado como uma medida inicial em relação a essa suposta proposta de 

reconhecimento pelo mérito dos bons profissionais da rede, os documentos do Pacto 

declaram o lançamento do Programa “Reconhecer”, que designa uma bonificação que pode 

alcançar R$2.250,00 (proporcionais à carga horária) aos professores que estiverem em sala de 

aula em cumprimento com o percentual de frequência determinado pelo Programa. Junto com 

o “Reconhecer”, também foi lançado o “Prêmio Escola”, que diz respeito a um provável 

iniciativo que sugere premiar as unidades escolares que alcançarem alto desempenho no 

                                            
43

 Alunos com deficiência ou algum tipo de necessidades especiais, diagnosticadas e atestadas por profissionais 

competentes para tal. 
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Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e a avaliação padronizada da Secretaria de 

Estado da Educação, Cultura e Esporte via Sistema de Avaliação da Educação do Estado de 

Goiás, ofertando às escolas vencedoras o pagamento de um prêmio de R$20.000,00 por cada 

etapa de ensino escolar (GOIÁS, 2011, s/p). 

No 5
⁰
 e último pilar estratégico, delineado com a agenda de “realizar profunda 

reforma na gestão e na infraestrutura da rede estadual de ensino”, foi apresentado um 

processo de melhoramento na infraestrutura das escolas, tanto na parte física quanto na parte 

de gestão das unidades escolares. No documento base e no portal pela internet, o Programa 

informou a implantação de um procedimento de análise da gestão e da infraestrutura da Rede 

Estadual em Goiânia, de forma a reconhecer as urgências de mudanças nesses setores da 

Rede Estadual de Educação. 

Em conformidade com o que foi explanado no portal do Programa na internet, em 

“termos de gestão organizacional, viu-se a urgência em estabelecer um foco pedagógico na 

Secretaria. A maior parte das atividades era burocrática e não era voltada ao aluno” (GOIÁS, 

2011, s/p). Contudo, segundo várias denúncias levantadas em diversas notas do Sindicado, 

que representa a classe dos trabalhadores em educação em Goiás e de outros portais 

informativos, as reformas organizacionais propostas pelo Pacto produziram um sistema de 

burocratização e sobrecarga de trabalho maior para os professores, coordenadores e demais 

âmbitos administrativos da rede. 

Em 2013 foi estabelecido o “Currículo Referência da Rede Estadual de Goiás: versão 

experimental para toda a Educação Básica”, que foi produzido pela equipe organizadora do 

Pacto pela Educação e analisado por uma parte dos docentes da rede nos anos de 2011 e 

2012. No ano de 2013 foi usado em caráter experimental em algumas escolas e, em 2014, foi 

implantado em toda a Rede Estadual de Educação. Baseado em eixos temáticos foram 

listadas as expectativas de aprendizagem mínimas que deveriam ser alcançadas em cada 

bimestre do ano. 

Na apresentação do “Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás” 

(2012), o processo de construção dessa nova matriz curricular foi organizado em cinco 

etapas. Para que a elaboração da nova matriz expressasse os supostos anseios da comunidade 

escolar pelo Estado, o Programa informa que escolheu 500 docentes ligados à educação 

básica da Rede Estadual de Goiás. Porém, o documento não esclarece o procedimento de 

escolha para seleção desses docentes e a maneira como foi orientado o debate para o 

desenvolvimento desse novo programa curricular. A partir desse procedimento de seleção, 

“[...] foi elaborado o documento base no qual fomentou as discussões por todo o período da 
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bimestralização, resultando, com a participação de 500 professores, na apreciação e validação 

prévia do documento.” (GOIAS, 2012, p. 11). Este processo representa a primeira etapa da 

elaboração curricular de 2012. 

Na segunda etapa, conforme apresentado no documento, aconteceu o processo de 

formação em quarenta regionais pelo Estado. Esse processo de formação teve a presença de 

quatro mil docentes, e tinha o objetivo de avaliar e planejar novamente os conteúdos e 

propostas enviadas pela equipe da primeira etapa. Com base nessas ações, foi estipulado os 

Representantes dos Componentes Curriculares (RCCs) em cada SRE do Estado de Goiás. 

Na terceira etapa, o documento destaca os encontros que aconteceram com os 

coordenadores pedagógicos, diretores de unidades escolares e representantes de RCCs. A 

intenção desses encontros era debater os resultados do SAEGO e da concepção a respeito da 

questão curricular em conjunto com os docentes. 

No “Pacto pela Educação”, não é apresentado um esclarecimento sobre os critérios 

utilizados na seleção de toda a equipe que participou do desenvolvimento das bases 

curriculares organizadas no Programa. Em consequência da falta de explicação sobre isso nos 

documentos do Programa Curricular, a respeito dessa questão, desconfiamos que a equipe de 

docentes que atuaram no desenvolvimento do Programa e da matriz curricular do “Pacto pela 

Educação”, foram definidos em gabinetes da SEDUCE, seguindo critérios que 

desconhecemos. Conforme informação mostrada na matriz curricular (2012), a equipe do 

Programa era formada por 488 RCCs
44

 e 58 docentes representantes de cada área do 

conhecimento.  

Durante o processo foram definidos RCCs, representantes de área do conhecimento e 

de outros pilares do Programa, a SEDUCE mandou esses representantes para as duas etapas 

finais do processo de consolidação da matriz curricular do Programa. Em 2012 aconteceu a 

publicação preliminar da respectiva matriz curricular, procurando, segundo o argumento, 

“[...] a análise e o aprimoramento de cada componente curricular pelos professores das 

Unidades Educacionais” (GOIAS, 2012, p.12). Seguiu-se o processo de revisão sobre a 

versão preliminar e a publicação final do documento. O “Currículo Referência” (2012) foi 

emitido com o objetivo de determinar, dentro de uma grandeza múltipla e heterogênea, um 

entendimento entre os vários campos do conhecimento, de forma a garantir que o estudante 

conquiste os conhecimentos básicos referentes a cada ano escolar. 

                                            
44

 Constituído entre professores e demais profissionais ligados à educação escolar e ao ensino. 
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Assim sendo, o primeiro programa (Currículo em Debate) aqui analisado, expõe em 

suas obras, uma inclinação por um modelo de educação mais contextualizada, que leve o 

estudante a problematizar e pensar sobre a sua própria realidade social e a de sua escola. Já o 

segundo (Pacto pela Educação) demonstra o desejo de articular um projeto educacional sob a 

lógica do mercado. O primeiro procurava um ensino mais “humanitário”, que proporcionasse 

ao estudante se reconhecer como agente do processo, “fornecendo” a ele subsídios para 

pensar sobre suas ações na sociedade. E o segundo, que venceu essa disputa, até o presente 

momento, dispondo de um intenso apoio dos setores empresariais, evidencia a defesa de uma 

educação tecnicista, para o mercado de trabalho. Porém, tanto um quanto o outro não 

proporcionaram os avanços previstos para a educação pública da Rede Estadual em Goiás. 
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3 METODOLOGIA 

 

Compreender o que os docentes entendem sobre o processo construção curricular do 

componente Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental II da Rede Estadual em 

Goiânia é de fundamental importância, na medida, que contribui para o redirecionamento de 

ações pedagógicas e auxilia a racionalizar os obstáculos enfrentados pela educação, além de 

refletir sobre novas formas de fazer e compreender as suas relações com o currículo e a 

aprendizagem. Para compreender esse entendimento no contexto desse marco histórico-

político a pesquisa tem um enfoque qualitativo, uma vez que se tinha a intenção de aproximar 

a investigadora do contexto do fenômeno que se elegeu para estudar, com o objetivo de 

superar a simples relação de causa e efeito e evidenciar a complexidade que configura o 

ambiente escolar (TRIVIÑOS, 1987).  

Nesse seguimento, Ludke e André (1986), afirmam que “os estudos qualitativos 

permitem iluminar o dinamismo interno das situações geralmente inacessíveis ao observador 

externo” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.12). Além do que, como se trata de uma pesquisa 

executada por uma docente que não esteve presente durante o período de formulação e 

reformulação curricular em Goiás, a opção por um estudo exploratório pareceu apropriado, 

pois, este propicia ao “investigador aumentar sua experiência em torno de determinado 

problema” (TRIVIÑOS, 1987, p.109). Quer dizer, a natureza exploratória da pesquisa teve 

como objetivos centrais fazer aflorar na prática cotidiana elementos fundamentais para 

posterior aprofundamento, extrapolando-se o discurso especulativo e recorrendo a elementos 

teóricos que sejam capazes de auxiliar a análise crítica. 

A coleta de dados desta pesquisa foi realizada primeiramente com a elaboração e 

aplicação de um questionário aos docentes de Ciências da Natureza de todas as Escolas 

Estaduais de Goiânia com Ensino Fundamental II que foram levantadas, por meio de uma 

análise descritiva. Em seguida, ocorreu a análise e discussão dos resultados alcançados 

através do questionário, a partir de categorias que foram surgindo fundamentadas nos 

referenciais teóricos e nos dados que emergiram dos questionários. 

 

3.1 Coleta de Dados  

 

Para Triviños (1987), os instrumentos usados para efetivar a coleta de dados na 

pesquisa qualitativa não são diferentes dos utilizados na pesquisa quantitativa. Para o autor, 

os instrumentos de coleta de dados são “neutros” e “adquirem vida definida quando o 
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pesquisador os ilumina com determinada teoria”. Além disso, todos os recursos que se 

utilizam na “investigação quantitativa podem ser empregados no enfoque qualitativo” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 137). 

Nesta pesquisa utilizamos como instrumento um questionário. Para Triviños (1987) 

existem três tipos de questionários: aberto, fechado e misto. Para esta pesquisa foi 

selecionado o questionário de tipo misto apresentando sete questões fechadas, para a 

marcação de SIM ou NÃO, e 14 questões abertas, onde a resposta discursiva do docente era 

esperada (Apêndice A). O questionário misto revela um pouco mais de trabalho para analisar 

as informações recolhidas, no entanto descomplica na tabulação dos dados e oportuniza uma 

manifestação ou complemento por parte de quem está respondendo ao mesmo. 

Desse modo, nas questões de formato fechado foram escolhidos dois modelos de 

respostas: uma de múltipla escolha, em que foi permitida a marcação de mais de uma 

alternativa válida; e as outras dicotômicas, onde eram apresentadas apenas duas opções de 

respostas, de caráter bipolar. O questionário conteve questões que nos auxiliaram na 

compreensão de qual o entendimento do papel do currículo e da importância de se ensinar 

Ciência, pelos professores da Rede Estadual de Goiânia. 

A coleta de dados teve início em Outubro de 2017, depois de ter passado por todas as 

etapas no comitê de ética (Apêndice B) e ter o projeto aprovado em Julho de 2017, com o 

levantamento das Escolas Estaduais que apresentam Ensino Fundamental II na cidade de 

Goiânia, tal levantamento foi realizado tendo acesso à lista de escolas disponibilizada pela 

SEDUCE, onde era informado o nome da escola, o endereço e o telefone para contato. 

Analisando essa lista foi possível saber que existem 105 escolas nesse universo informado 

acima, divididas como apresentado na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Relação das Escolas Estaduais com Ensino Fundamental II em Goiânia 

Tipo de escola Número de escolas Porcentagem 

Estadual Padrão 61 58,09% 

Estadual Militar 06 5,72% 

Estadual Tempo Integral 26 24,76% 

Privada com Convênio 12 11,43% 

TOTAL 105 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Essas 105 escolas estão distribuídas nas sete regiões existentes na cidade, são elas: 

Região Central, Região Norte, Região Leste, Região Sul, Região Sudoeste, Região Oeste e 

Região Noroeste. A figura 2 ilustra as regiões da cidade de Goiânia. 

 

Figura 2 – Mapa de Goiânia dividido por regiões 

 

Fonte: Prefeitura de Goiânia 2017. 

 

Conhecendo as sete regiões existentes em Goiânia, separamos as escolas levantadas 

por região, como é mostrado na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Relação das Escolas Estaduais com Ensino Fundamental II em Goiânia por 

região 

Região Número de escolas Porcentagem 

Região Central 37 35,32% 

Região Norte 06 5,70% 

Região Leste 15 14,28% 

Região Sul 12 11,40% 

Região Sudoeste 11 10,45% 

Região Oeste 10 9,52% 

Região Noroeste 14 13,33% 

TOTAL 105 100% 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O primeiro contato com as escolas foi por telefone, esse primeiro trato foi realizado 

para que pudéssemos explicar a intenção da pesquisa e também para saber se o responsável 

pela escola permitiria a aplicação dos questionários para os professores de Ciências da 

Natureza. Por telefone houve uma excelente recepção por parte da maioria das escolas, 

disponibilizando os melhores horários para que fosse possível encontrar os professores de 

Ciências da Natureza na escola. Ainda nesse momento houve a recusa na participação da 

pesquisa por parte de todas as escolas classificadas como “privada com convênio”, que 

alegaram não serem Escolas Estaduais, portanto não fariam parte do universo escolhido para 

essa pesquisa. Assim sendo, o nosso universo de 105 escolas foi reduzido para 93 escolas. 

Segundo o Portal do MEC
45 

as escolas “privadas com convênio” mantém convênio 

com a Secretaria de Educação, o que implica em ações conjuntas e planejadas de forma 

articulada. Ocorre liberação de recursos para o uso da escola pensando no valor estudante/ano 

matriculado na escola, dessa forma a escola deverá oferecer igualdade de condições para 

acesso e permanência a todos os estudantes, conforme critérios objetivos e transparentes, 

condizentes com os adotados pela rede pública, inclusive a proximidade da escola e o sorteio 

para preenchimento de vagas, sem prejuízo de outros critérios considerados pertinentes. A 

secretaria faz acompanhamento e avaliações permanentes destas escolas. 

Os questionários foram aplicados nas próprias escolas em horário definido pelo (a) 

coordenador (a) da escola, geralmente nos dias e horários que os professores de ciências se 

encontravam na escola no momento de intervalo. A aplicação do questionário teve uma 

duração de aproximadamente 25 minutos, sempre com a presença da pesquisadora para que 

qualquer dúvida fosse sanada no momento de preenchimento do mesmo e sempre deixando 

claro o caráter de anonimato tanto para o professor quanto para a escola. Com a ida até as 

escolas para a aplicação do questionário houve algumas recusas no preenchimento do mesmo 

com a justificativa de que a escola não teria tempo para receber a pesquisadora; que o 

professor de ciências não estaria disponível em nenhum dia; que o tema currículo é muito 

polêmico; que a escola estava em período de preparação para as provas externas aplicadas 

pelo governo; ou ainda, sem justificativa, apenas a recusa na participação da pesquisa. 

Por fim, 86 escolas aceitaram a aplicação dos questionários aos seus respectivos 

professores de ciências, com um total de 157 professores somando todas as regiões. A relação 

das escolas por região que participaram da pesquisa está apresentada no Apêndice C. Para a 

análise dos dados levantados ocorreu a tabulação e posteriormente fundamentados nos 
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 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/2008/orientacoes_convenios.pdf 
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referenciais teóricos e nos dados que emergiram dos questionários foram identificados blocos 

de discussão que por sua vez foram divididos em categorias.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, com base no questionário utilizado, buscou-se reconhecer a 

compreensão de docentes de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental II de Escolas 

Públicas Estaduais da cidade de Goiânia a respeito de alguns aspectos acerca do componente 

Ciências da Natureza do Currículo Referência. Os dados de cunho mais geral do questionário 

trazem a idade, o sexo, a formação, o nível de titulação, o tempo de docência, o tipo de escola 

em que trabalham, e outros. Já os dados mais específicos do questionário, tratam da 

importância de se ensinar Ciências da Natureza, da compreensão do que é e do que deve 

contemplar o currículo, da participação no processo de reorientação curricular do Estado na 

cidade de Goiânia, e de como ocorre o planejamento das aulas a serem ministradas. 

A partir dos dados conseguidos por este instrumento, sem sugestão prévia de 

categorização, surgiram o que aqui denominamos de “blocos de discussões” e neles foram 

identificadas categorias. As categorias “[...] são classes que reúnem unidades de registro em 

razão de características comuns” (FERREIRA, 2003, p.8), e com esta compreensão foram 

estabelecidos quatro blocos de discussão, cada qual com suas categorias: 1) Concepções de 

currículo; 2) Currículo e planejamento das aulas; 3) Construção do Currículo Referência do 

Estado de Goiás; 4) Formações continuadas. 

 

Quadro 3 – Blocos de discussão e categorias 

Bloco de discussão Categorias 

Concepções de currículo Tradicional 

Crítica 

Pós-Crítica 

Currículo e Planejamento das aulas Consulta o currículo 

Não consulta o currículo 

Construção do Currículo Referência do Estado de Goiás Tem conhecimento 

Não tem conhecimento 

Participou 

Não participou 

Formações Continuadas Participou 

Não participou 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.1 Dados gerais 

 

Inicialmente buscamos gerar uma breve caracterização dos docentes participantes da 

pesquisa, tendo como apoio as informações gerais fornecidas no questionário. As perguntas 

realizadas apresentavam como finalidade conhecer o docente, e também buscar elementos 

quanto à formação e tempo de trabalho na Rede Estadual em Goiânia. Deste modo, 

conseguimos delinear o perfil dos participantes da pesquisa, começando por identificar que 

dos 157 docentes que participaram da pesquisa, 118 (75%) eram do sexo feminino.  

A idade dos docentes varia entre 24 e 59 anos. A média das idades é de 38,6 anos, 

sendo que a maioria tem 26 anos, como ilustra o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1 – Idade dos docentes 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao analisarmos a formação desses docentes constatamos que 93,70% possuem 

graduação em Biologia e 81,25% possui pós-graduação
46

, o que é relevante porque podemos 

inferir que ocorre a continuidade na formação desses docentes, porém no decorrer da análise 

percebemos que as pós-graduações nem sempre são na área de atuação do docente. Essa 

formação complementar distante da área de atuação parece uma tentativa/expectativa de sair 

do local em que se está presente, que neste caso é o ensino fundamental II. Os gráficos a 

seguir elucidam essas informações. 

 

                                            
46

 As pós-graduações citadas foram – Lato sensu: métodos e técnicas de ensino e psicopedagogia; 

psicopedagogia; educação especial; docência universitária; gestão e educação ambiental; engenharia e ensino; 

docência do ensino superior; especialização; educação em astronomia; MBA Perícia, auditoria ambiental; 

biologia; circulação extra-corpórea; educação ambiental. Strictu sensu: mestrado em genética. 
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Gráfico 2 – Graduação dos docentes 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 3 – Pós-graduação dos docentes 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico a seguir mostra o tempo de docência no Ensino Fundamental em geral, 

independentemente de ser em escolas públicas ou particulares, bem como o tempo de 

docência no Ensino Fundamental II na Rede Estadual de Goiânia. No gráfico 4 podemos 

observar que a maioria dos docentes está há oito anos na Rede Estadual em Goiânia, isso 

pode se dar por conta do concurso realizado no ano de 2010, com validade até o ano de 2012, 

em que ocorreu a contratação de um grande número de docentes efetivos na Rede Estadual 

em Goiânia. 

 

 



91 
 

 
 

Gráfico 4 – Tempo de docência no Ensino Fundamental 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sobre os anos em que os docentes lecionam, concluímos que 51% dos docentes 

lecionam em todos os anos (6º, 7º, 8º e 9º anos) como mostra o gráfico 5. No momento da 

aplicação do questionário muitos docentes alegaram que quanto mais recente no quadro de 

funcionários, menor é a possibilidade de escolha dos anos e turmas que se irá lecionar. Como 

vimos no dado anterior à maioria está trabalhando na Rede Estadual de Goiânia tem um ano, 

o que pode influenciar no alto número de docentes lecionando em todos os anos do Ensino 

Fundamental II. 

 

Gráfico 5 – Anos em que leciona no Ensino Fundamental II na Rede Estadual na cidade 

de Goiânia 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Há quatro tipos de escolas na região de Goiânia, como vimos anteriormente, são elas: 

Estadual Padrão, Estadual Militar, Estadual Tempo Integral e Privada com Convênio. 

Lembramos aqui que as escolas do tipo Privada com Convênio não participaram desta 

pesquisa, restando os outros três tipos existentes. Como apresentado no gráfico 6 o maior 

número de participantes foi das escolas do tipo Estadual Padrão, sendo que elas são maioria 

na cidade de Goiânia. Apenas uma escola do tipo Estadual Tempo Integral não participou da 

pesquisa, e todas as escolas do tipo Estadual Militar participaram. Ou seja, ocorreu uma 

participação significativa na pesquisa, o que contribui para uma interpretação mais fiel dos 

dados obtidos. 

 

Gráfico 6 – Tipo de escola que fez parte da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

E por fim, perguntamos qual o tipo de vínculo empregatício que o docente tinha com 

a escola em que lecionavam, ou seja, o docente poderia ser efetivo ou contrato
47

. O que 

constatamos é que há um número superior de docentes efetivos nas escolas da cidade de 

Goiânia, porém a diferença de porcentagem entre efetivos e contratos não é tão grande, o 

número de contratos é elevado, chegando a quase 50%. Este tipo de vínculo empregatício 

pode causar o não estreitamento do elo com a instituição e nem com os estudantes, pois o 

docente que é contrato ficará no máximo por dois anos na instituição, sendo que pode (e 

deve) ser substituído a qualquer momento por um docente efetivo. 

 

                                            
47

 O docente conhecido como Contrato é o docente temporário, que passa por um processo seletivo, entrega de 

documentos nos postos oficiais, e que quando é contratado pode permanecer como contrato por no máximo 2 

anos. 
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4.2 Concepções de currículo 

 

Nesta categoria, procuramos identificar as concepções de currículo dos docentes de 

Ciências da Natureza que participaram da pesquisa, tendo como suporte os referenciais 

teóricos analisados no primeiro capítulo. Nesse sentido, perguntamos quais pontos (questão 2 

do questionário disponível no apêndice A) eles consideravam que deveriam estar 

contemplados no currículo de Ciências da Natureza, podendo o docente assinalar mais de 

uma alternativa, por conta disto a soma da porcentagem total é superior a 100%. 

Para os docentes, os principais pontos, como apresentados no quadro e no gráfico a 

seguir, que devem ser contemplados no currículo são: a problemática ambiental; a 

transmissão de conhecimento científico e o papel da ciência na sociedade. Conseguimos 

perceber uma mescla de perspectivas curriculares. Não podemos afirmar que os docentes 

concordam ou discordam com uma ou com outra teoria curricular, mas por meio dos itens 

assinalados podemos inferir uma tendência para uma ou para outra. 

 

Quadro 4 – Bloco de discussão: Concepções de currículo 

Categoria Itens da questão 2 Número de 

docentes 

Porcentagem de 

docentes 

Tradicional Preparação para o 

mercado de trabalho 

69 43,80% 

Transmissão do 

conhecimento  

137 87,50% 

Crítica Papel da ciência na 

sociedade 

137 87,50% 

Problemática 

ambiental 

147 93,80% 

Saúde 10 6,30% 

Pós-crítica Questões de gênero 49 31,30% 

Questões étnico-

raciais 

98 62,50% 

Valorização das 

culturas populares 

49 31,30% 

Desigualdades 

sociais 

78 50% 

Ética 10 6,30% 

Realidade do 

aluno/escola/local 

10 6,30% 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 7 – Pontos a serem contemplados no currículo de Ciências da Natureza 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Houve docentes que assinalaram os itens “preparação para o mercado de trabalho” e 

“transmissão do conhecimento científico”, isto nos faz relacionar à perspectiva tradicional de 

currículo, já que nessa perspectiva a metodologia, a aprendizagem, o objetivo e a eficiência 

eram características predominantes. Os docentes que assinalaram “papel da ciência na 

sociedade” e “problemática ambiental”, se aproximam da perspectiva crítica de currículo, 

pois nessa perspectiva as relações sociais de produção, a conscientização, o capitalismo e a 

resistência eram caraterísticas debatidas. Já os docentes que assinalaram os itens “questões de 

gênero”, “questões étnico-raciais”, “valorização das culturas populares” e “desigualdades 

sociais”, se aproximam da perspectiva pós-crítica de currículo tendo em vista que a 

sexualidade, a cultura, o multiculturalismo, a representação, bem como as questões de 

gênero, raça e etnia são temas que fundamentam tal perspectiva. Houve também docentes que 

acrescentaram três itens, foram eles a “saúde”, a “ética” e a “realidade do aluno/escola/local”, 

esses três itens transitam tanto na perspectiva crítica quanto na pós-crítica uma vez que a 
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conscientização está mais voltada para a teoria crítica e a subjetividade e a significação e 

discurso são temas presentes na teoria pós-crítica. 

Houve docentes que marcaram apenas itens que são exclusivamente relacionados a 

uma concepção de currículo, como é o caso de “preparação para o mercado de trabalho” que 

nos remete à teoria tradicional, por exemplo, mas em sua maioria ocorreu à combinação de 

itens que nos rementem as três teorias citadas no capítulo um deste trabalho. Salientamos que 

tais concepções não foram facilmente enquadradas em uma única teoria curricular, em vários 

questionários a marcação de itens que se encaixavam na teoria tradicional e itens da teoria 

pós-crítica, por exemplo, foram assinalados por um mesmo docente. 

Observa-se pelos itens selecionados que a noção de currículo não é limitada ao 

conteúdo a ser trabalhado na disciplina, explicitam uma compreensão híbrida em que é 

possível identificar ideias das teorias tradicional, crítica e pós-crítica de currículo. Ou seja, 

que não se concentra exclusivamente na questão de organização de conteúdos. Ao 

assinalarem os pontos mostrados acima percebemos que não é possível afirmarmos que os 

docentes possuem uma compreensão crítica, com indagações como as sugeridas por Apple 

(2006), sobre quais conhecimentos devem ser incluídos no currículo e sobre as relações de 

poder que envolvem a sua elaboração. Pois a questão número 2 do questionário era do tipo 

fechada o que induz o respondente, por já haver itens pré-estabelecidos para serem 

assinalados. 

De acordo com Nóvoa (1997) a formação dos docentes se constitui por meio de 

reflexões críticas e não apenas por acúmulo de cursos, conteúdos ou técnicas. Assim, é 

recomendado oportunizar momentos de debates que aperfeiçoem a criticidade dos futuros 

docentes, para não aceitarem, sem questionar as exigências das reformas curriculares que 

favorecem em sua grande maioria às classes dominantes. Se a formação não possibilita isto, 

essas reflexões ficam limitadas e limitam o acesso ao saber dos futuros docentes, alienando a 

forma de agir e de pensar. O que coincide com as reformas educativas que permanecem 

reproduzindo uma formação distante da realidade (BÚRIGO, 2009). 

Para isso, no que diz respeito ao conhecimento de currículo, este deve ir além do 

conjunto de conteúdos a serem ensinados em determinado ano do Ensino Fundamental II. É 

importante e necessário o conhecimento do processo histórico-social e político que antecedeu 

à construção de um determinado currículo. Tal conhecimento capacita o docente a debater e 

criticar as propostas de reformas curriculares, propor mudanças que contemplem a sua 

realidade vivida e coloque em prática ações que alcancem o objetivo de uma educação que 
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favoreça as “relações sociais nas quais os estudantes têm a oportunidade de praticar atitudes 

de autonomia” (SILVA, T. 2007, p.33). 

Tal conhecimento é necessário como foi dito logo acima, mas na formação desse 

docente o debate curricular geralmente é ausente. Pensando na grade curricular básica de 

licenciatura em Biologia da UFG, por exemplo, não há uma disciplina específica que aborde 

o tema curricular, portanto não ocorre, por exemplo, o conhecimento das teorias curriculares 

e de vários outros temas fundamentais para a compreensão do que é o currículo. Algumas 

disciplinas, como didática da biologia, didática das ciências naturais e elementos da prática 

educacional abordam o tema curricular superficialmente, o que não é suficiente para um tema 

tão complexo e robusto. 

 

4.3 Currículo e Planejamento das aulas 

 

O planejamento dos conteúdos a serem ministrados do 6⁰ ao 9⁰ ano está exposto no 

Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás, na forma de quadro com 

separação por área, e em cada área ocorre a separação por bimestre, expectativas de 

aprendizagem, eixos temáticos e conteúdos. Desta maneira os conteúdos são organizados e 

atendem aos eixos temáticos de cada ano. 

O planejamento é uma atividade primordial que diz respeito a dar forma e conteúdo ao 

currículo e adaptá-lo às particularidades de cada nível escolar. No ato de planejar, é 

estabelecido o currículo que se busca colocar em ação. Serve para direcionar a prática e ele 

pressupõe a 

Previsão da ação antes de realizá-la, isto é, separação no tempo da função de prever 

a prática, primeiro, e realiza-la depois, implica algum aclaramento dos elementos ou 

agentes que intervêm nela, uma certa ordem na ação, algum grau de determinação 

da prática marcando a direção a ser seguida, uma consideração das circunstâncias 

reais nas quais se atuará, recursos e/ou limitações, já que não se planeja em abstrato, 

mas considerando as possibilidades de um caso concreto. O plano resultante da 

atividade escolar de esboçar antecipa ou representa, em alguma medida, a prática 

que resultará. (SACRISTÁN, 1998, p.187). 

 

Libâneo (1994) define o planejamento escolar como “um processo de racionalização, 

organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática 

do contexto social” (p.222). Apenas o planejamento não garante o desenvolvimento de um 

trabalho de qualidade em sala de aula, porém, estando associado à prática, desempenhará um 

significativo papel na reflexão, avalição e tomada de decisão. 

A atividade docente de planejar demonstra uma relação com a seleção dos conteúdos 

e sua abordagem numa perspectiva de integração. É nessa atividade que se efetiva o ato de 
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pesquisar sobre o conteúdo, a sua forma e o seu objetivo. Não se trata somente de definir o 

projeto, mas de estabelecer o conteúdo, como desenvolvê-lo e como avalia-lo. 

Sobre o planejamento das aulas tinham algumas questões no questionário (apêndice 

A) que perguntavam em quais documentos oficiais era baseada a organização das aulas, quais 

materiais didáticos eram utilizados e quais eram os critérios para a escolha dos mesmos, e 

como é realizado o planejamento dessas aulas. No primeiro ponto foi possível perceber uma 

dificuldade, por parte de alguns docentes, de compreender de maneira objetiva o que viria a 

ser um documento oficial, foram citados como documentos oficiais o livro didático e o 

Sistema Administrativo Pedagógico
48

 (SIAP) ambos com uma porcentagem de 18,75%. O 

livro é um material didático
49

 e o SIAP, ainda que o currículo esteja presente de alguma 

forma, é um sistema onde se organiza o planejamento da aula para que a SEDUCE tenha esse 

controle. O documento oficial citado corretamente foi o currículo referência, que foi citado 

por 62,50% dos docentes que participaram da pesquisa, que é um documento disponibilizado 

pela SEDUCE, de uso obrigatório, para que sirva de apoio para os docentes nas escolas. O 

quadro a seguir apresenta informações sobre a consulta ao currículo referência para o 

planejamento das aulas, questão 7 do questionário. 

 

Quadro 5 – Bloco de discussão: Currículo e Planejamento das aulas 

Categoria Número de docentes Porcentagem de docentes 

Consulta o currículo 137 87,50% 

Não consulta o currículo 20 12,50% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quando perguntados sobre os materiais didáticos os docentes em sua maioria citaram 

a utilização de mais de um material didático, mas o mais utilizado é o livro didático, citado 

por 137 docentes dos 157 que participaram da pesquisa. Salientamos aqui que todos os 

professores responderam a questão número 4 do questionário, na qual perguntamos quais os 

materiais didáticos que os mesmos utilizavam para a preparação das aulas, porém a questão 5, 

                                            
48

 O Sistema Administrativo Pedagógico (SIAP) é um sistema que foi utilizado para evitar o sobrecarga de 

trabalho dos docentes e contribui com a economia financeira das escolas na compra de diários tradicionais. O 

sistema apresenta funções diferentes para cada tipo de usuário. Nesse sistema há usuários com perfil de 

administração, perfil de subsecretarias, perfil de unidade escolar e perfil de professor ao qual se destina o diário 

escolar. 
49

 Entendemos como material didático todo o material que serve de apoio/recurso para o processo de ensino 

aprendizagem. O êxito no uso do material dependerá da intencionalidade e articulação com a prática 

pedagógica. 
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na qual perguntávamos quais os critérios que orientavam essa escolha, apenas 13% dos 

docentes responderam. Permanece aqui o questionamento de quais critérios a maioria utiliza 

para a escolha e utilização desses materiais. No universo de resposta desses 13% a principal 

resposta apresentada foi a disponibilidade/acessibilidade deste material. Informamos aqui que 

apareceram também como resposta: o conteúdo a ser ministrado; boas referências dos 

materiais; a atualização do material; e também o fato de ser atrativo para o estudante.  
Sobre o planejamento das aulas a serem ministradas perguntamos como era feito antes 

e depois das reformas curriculares. Obtivemos somente duas respostas para a questão de 

como era feito antes, foram elas: seguiam a organização do livro didático; e não lecionava 

antes das reformas. Ou seja, um total de 108 docentes respondeu que a organização das aulas 

acontecia por meio da sequência apresentada do livro didático utilizado em sala de aula. 

Atualmente, depois das reformas, o livro ainda aparece como referencial que é seguido para o 

planejamento das aulas, mas não na mesma proporção que antigamente, segundo as respostas 

obtidas a utilização é bem menor, apenas 20 docentes citaram o livro didático. Os 137 

docentes restantes citaram o SIAP, esse sistema é utilizado pelos docentes como um diário 

eletrônico, esse diário é cobrado quinzenalmente do docente, o que acaba tornando sua 

utilização obrigatória. Tal fato pode ter influenciado na resposta dos docentes a essa questão. 

Para planejar o conteúdo e as estratégias de ensino, é necessário levar em 

consideração que não há neutralidade do conhecimento e questionar “por quê” e “a quem” 

este está servindo, considerando-se a perspectiva da crítica e “da epistemologia para ajudar a 

compreender o que se está a ensinar” (CACHAPUZ et al, 2005, p.73). Além de pesquisar as 

“regularidades do cotidiano escolar” (APPLE apud SILVA, T., 2007, p.47)
50

. O planejamento 

das aulas é uma perspectiva importante da prática pedagógica e presume-se a participação e o 

compromisso dos docentes para realiza-lo. 

Quando perguntamos se os docentes consideravam importante ensinar Ciências da 

Natureza no Ensino Fundamental II, todos os docentes assinalaram que sim, porém quando 

perguntamos o motivo de ser importante houve dificuldade de explicar o porquê, isso reforça 

a problemática da politicidade da educação, assim como uma falha na formação desses 

docentes. Pode-se inferir que os docentes não tenham participado de estudos e reflexões 

acerca da complexidade que envolve a ciência e, por consequência, o ensino de ciências. É 

necessário considerar que a contribuição do ensino de ciências não se resume apenas a 

                                            
50

 Apple (apud Silva, T., 2007, p.47) denomina de “regularidades do cotidiano escolar” o que está implícito nas 

normas, valores e disposições. 
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dominar as informações científicas, mas também envolve o fato de possibilitar condições 

para 

 [...] a compreensão de conhecimentos, procedimentos e valores que permitam aos 

alunos tomar decisões e perceber tanto as muitas utilidades da ciência e suas 

aplicações na melhora da qualidade de vida, quanto as limitações e consequências 

negativas de seu desenvolvimento. (CHASSOT, 2003, p.99). 

 

Aparentemente os docentes sabem da necessidade das mudanças a serem realizadas, 

tendo em vista as respostas obtidas na primeira categoria, só que não é isto que acontece na 

prática. Há, no entanto, que levar em consideração dois aspectos relacionados ao 

planejamento das aulas: o tempo/espaço para a sua ocorrência e a utilização desse espaço 

para coordenar a abordagem dos conhecimentos. A primeira questão passa por uma decisão 

política de assumir a responsabilidade em relação a qualidade do ensino, proporcionando as 

condições necessárias para que o coletivo da escola se encontre e realize efetivamente a ação 

de planejar. Também se refere ao docente percebendo-se como sujeito desse processo, 

reconhecendo o campo ideológico que representa a escola, sendo, portanto, um espaço de luta 

permanente e de valorização de conquistas. 

A segunda questão refere-se à redução do planejamento ao repasse de informações. 

Acreditamos que é necessária a ruptura com o tipo de ensino conteudista, mas não podemos 

correr o risco de cair na visão reducionista que os documentos tendem a nos condicionar. 

Mesmo com a inserção da cultura local e da leitura e escrita do currículo, a preocupação com 

a construção do saber é importante. 

 

4.4 Construção do Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás 

 

Quando falamos de currículo, entendemos que este não é somente o conteúdo anual a 

ser ministrado nas aulas, ele é um espaço onde as relações entre docentes e estudantes podem 

ser estreitadas levando a aprendizagem. Para Krasilchik (2005), 

[...] o currículo compreende inicialmente um plano, elaborado pelos responsáveis 

por uma escola, uma declaração de intenções, que podemos chamar de currículo 

teórico. Esse plano, ao ser realizado, sofre uma série de alterações em função das 

contingências de sua aplicação, de tal forma que a percepção que dele têm os 

professores e alunos se difere bastante uma da outra. Essas diferenças resultam 

tanto de experiências de aprendizagem planejadas, que compõem o currículo 

aparente, como de experiências de aprendizagem não planejadas ou não 

explicitadas, que compõem o currículo latente. (p.41). 

 

Em cada turma que o docente leciona, ele tende a utilizar o currículo aparente para o 

planejamento de suas aulas, utilizando desse currículo o conteúdo adequado para ser 
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ministrado aos estudantes em determinado tempo e de uma maneira que se promova a 

aprendizagem. Os conteúdos que devem ser lecionados estão pautados no Currículo 

Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás, que mostra uma distribuição das 

disciplinas por área, dentre as quais, temos a área das Ciências da Natureza, que inclui as 

disciplinas de Ciências da Natureza, Biologia, Física e Química. 

O Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás (2012), como consta 

no documento, é um instrumento pedagógico utilizado para guiar, de maneira objetiva, 

questões que não podem ser retiradas do processo de ensino aprendizagem em cada 

disciplina, ano de escolaridade e bimestre. Revela como finalidade colaborar com as escolas 

anunciando a bimestralização dos conteúdos para, segundo apresenta o documento, um 

melhor entendimento dos componentes do currículo e sua aplicação em sala de aula. Quando 

perguntamos se os docentes seguiam a organização do currículo referência de Ciências da 

Natureza 87,50%, um total de 137 docentes, responderam que sim e em sua grande maioria a 

justificativa foi a de imposição por parte da SEDUCE. 

Ao longo do processo de elaboração do currículo referência aconteceram encontros 

que deveriam assegurar um currículo que colaborasse com a formação de cidadãos 

autônomos e críticos preparados para atuar na sociedade. Para que isso ocorresse seria 

necessário, segundo Cachapuz et al (2005), conhecimento epistemológico dos docentes para 

ajuda-los a compreender melhor a ciência que ensinam, a preparar e orientar suas aulas com 

maior clareza de propostas. No entanto predominou por parte da SEDUCE apenas o 

levantamento dos conteúdos encaixando-os nos eixos temáticos, e as expectativas de 

aprendizagem referentes a estes conteúdos. Quando perguntados se participaram da 

construção do currículo referência 68,75%, um total de 108 docentes, assinalaram que não. 

Porém, mesmo não participando diretamente ou indiretamente dessa construção, mais da 

metade dos docentes, 53,30%, informaram que tem conhecimento de como a mesma ocorreu. 

 

Quadro 6 – Bloco de discussão: Construção do Currículo Referência do Estado de Goiás 

Categoria Número de docentes Porcentagem de docentes 

Tem conhecimento 84 53,30% 

Não tem conhecimento 73 46,70% 

Participou 49 31,30% 

Não participou 108 68,75% 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O debate curricular se descontrói quando não acontecem momentos de reflexão 

coletiva. Para Santomé (1998, p.190), a incorporação do currículo presume que aconteçam 

discussões dirigidas por alguns pontos: Por que integrar? Quem integrar? Que conteúdos 

integrar? Como integrar? Tais questões só têm sentido quando realizadas no coletivo dos 

docentes em uma relação constate de conversa entre eles, a teoria e outras situações mediadas 

por outros profissionais que não estão diretamente envolvidos com a sala de aula, mas que 

auxiliam no processo de planejar e de ensinar. 

Perguntamos aos docentes se eles mudariam algo no currículo referência caso 

tivessem a possibilidade, 68,75% disseram que modificariam, é um total de 108 professores. 

É um número alto, um número que nos faz questionar esse currículo referência que está sendo 

disponibilizado na Rede Estadual de ensino na cidade de Goiânia, afinal tal documento está 

cumprindo com o que está proposto no mesmo?  

Em seguida perguntamos aos participantes da pesquisa o que eles modificariam, para 

que conseguíssemos destacar onde as mudanças do currículo referência deveriam ocorrer 

segundo as respostas obtidas. Porém, uma porcentagem muito baixa, 13%, respondeu a essa 

questão, sendo que parte desses 13% que responderam apenas reafirmavam a não necessidade 

de mudança, ou seja, uma porcentagem menor do que 13% disse de fato o que eles 

modificariam no currículo referência. 

Das poucas respostas obtidas sobre as modificações, o que apareceu foi a organização 

dos conteúdos com relação aos anos, alguns sugeriram seguir a sequência do livro didático, 

pois ocorre a reclamação de que o livro disponibilizado em determinado ano não contém o 

conteúdo pedido para ser ministrado no currículo. Houve a sugestão da diminuição dos 

conteúdos, realizando uma seleção de conteúdos mínimos a serem ministrados em todos os 

anos, pois o que é proposto no currículo não é possível de ser realizado. Não sabemos se a 

recusa em responder a esta questão foi por receio de algo, lembrando que deixamos 

esclarecido que o questionário era anônimo, ou por não saber o que modificaria. 

Um currículo crítico, que propicie uma ação concreta, necessita se atentar às questões 

atuais para desempenhar em si uma proposta pedagógica de resistência. Em tempos em que 

as políticas levam à precarização da escola e dos serviços públicos, e nos quais cada vez mais 

as práticas de protesto são reprimidas, o currículo precisaria ser produzido considerando o 

que se apresenta como impeditivo para uma eficaz humanização do indivíduo. Esta liberdade 

vem sendo impedida pelos próprios currículos, engessados. A compreensão do que é o 

currículo referência é variada por não estar claro para os docentes o real significado deste 

documento. 
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4.5 Formações continuadas 

 

Usualmente quando se fala em formação continuada se considera o conceito de que 

são cursos, treinamentos realizados dentro ou fora da instituição em que se trabalha. 

Entretanto é preciso rever tais conceitos, pois como escreve Libâneo a ideia central da 

formação continuada é: 

Pela participação e gestão do trabalho escolar, os professores podem aprender várias 

coisas: tomar decisões coletivamente, formular o projeto pedagógico, dividir com os 

colegas as preocupações, desenvolver o espírito de solidariedade, assumir 

coletivamente a responsabilidade pela escola, investir no seu desenvolvimento 

profissional. Mas, principalmente aprendem sua profissão. É claro que os 

professores desenvolvem sua profissionalidade primeiro no curso de formação 

inicial, na sua história pessoal como aluno, nos estágios, etc. mas é imprescindível 

ter-se clareza hoje de que os professores aprendem muito compartilhando sua 

profissão, seus problemas, no contexto de trabalho. É no exercício do trabalho que, 

de fato, o professor produz sua profissionalidade. Esta é hoje a ideia-chave do 

conceito de formação continuada. Colocar a escola como local de aprendizagem da 

profissão de professor significa entender que é na escola que o professor desenvolve 

saberes e as competências do ensinar, mediante um processo ao mesmo tempo 

individual e coletivo (LIBANEO, 2004, p. 34-35). 

 

O docente que participou das formações continuadas executadas pela SEDUCE, 

deveria se reconhecer como participante do processo para que pudesse se afirmar como 

agente de transformação. A formação continuada deveria ser uma maneira de proporcionar 

práticas reflexivas e auxiliar docentes a terem consciência dessas práticas compreendendo-as 

e elaborando maneiras de enfrenta-las. 

 

Quadro 7 – Bloco de discussão: Formações Continuadas 

Categoria Número de docentes Porcentagem de docentes 

Participou 98 62,50% 

Não participou 59 37,50% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As formações continuadas deveriam ser um momento de ocorrer: leituras e discussões 

de textos que abordassem temas pertinentes para a reflexão dos docentes. Compete à 

SEDUCE possibilitar essas ocasiões com uma política que estimule os docentes a se juntarem 

em grupos, não prejudicando sua carga horária de trabalho. Nóvoa (1997) chama a atenção 

para o fato de que a aprendizagem em comum fortalece os dispositivos de colaboração 

profissional. A formação do docente necessitaria ser considerada como um processo 
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ininterrupto, incorporado no dia a dia das escolas e dos docentes, se configurando como 

possibilidade para inovações e de procura “dos melhores percursos para a transformação da 

escola” (p.26). 

Uma porcentagem alta afirma ter participado de formações continuadas oferecidas 

pela SEDUCE, porém quando perguntamos o que era discutido nessas formações continuadas 

apenas 13% dos participantes responderam a essa questão. Esse fato chama a atenção para a 

dificuldade de compreensão do que essas formações continuadas deveriam significar e o 

papel que deveriam ter de colocar o docente como participante da estruturação da educação 

na cidade de Goiânia. Pois, é no trabalho coletivo que vai acontecendo o entrosamento de 

todos que pertencem de alguma forma ao ambiente escolar, da direção aos pais dos 

estudantes, é importante que exista um local onde se possa debater sobre um currículo que 

aponte para um ensino que seja diferente do ensino fragmentado que existe atualmente.  

É esperado que ocorra a “politicidade da educação”, que segundo Freire é: 

A qualidade de ser política, inerente à sua natureza. É impossível, na verdade, a 

neutralidade da educação. E é impossível, não porque professoras e professores 

“baderneiros” e “subversivos” o determinem. A educação não vira política por 

causa da decisão deste ou daquele educador. Ela é política. Quem pensa assim, 

quem afirma que é por obra deste ou daquele educador, mais ativista que outra 

coisa, que a educação vira política, não pode esconder a forma depreciativa como 

entende a política. Pois é na medida mesmo em que a educação é deturpada e 

diminuída pela ação de “baderneiros” que ela, deixando de ser verdadeira educação, 

possa ser política, algo sem valor. (FREIRE, 2002, p. 42). 

 

A formação continuada é uma exigência da LDB. Os docentes precisam conhecer as 

leis que controlam seus direitos e deveres, para que posam reivindicar mais das autoridades 

competentes, sejam elas públicas ou privadas. Segundo a LDB, o docente é de extrema 

relevância para que a qualidade do ensino seja cumprida e aperfeiçoada. A participação no 

dia a dia da escola, além da sala de aula, é essencial para o crescimento pessoal e profissional 

do docente. Infelizmente muitas vezes o docente não consegue se dedicar aos seus direitos 

como gostaria em virtude da pressão diária no seu ambiente de trabalho. 

A formação continuada é uma das formas de valorização do docente onde os gestores 

podem e devem colaborar com o alcance da reflexão sobre a posição deste dentro do sistema 

escolar, bem como dar suporte pedagógico e administrativo para o seu aperfeiçoamento. 

Assim, o docente poderá entender os problemas do seu cotidiano, atuando de maneira 

consciente em sua prática educativa. Isto parece não ocorrer considerando as respostas 

obtidas no questionário sobre as formações continuadas, pois aparentemente tais formações 

são compreendidas como uma fonte de acúmulo de cursos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escola é uma instituição formada por indivíduos de uma determinada sociedade em 

que está posta, consequentemente ela não é um território neutro. A sociedade vai constituindo 

indivíduos e vai revelando, mediante uma série de mecanismos, o que é certo ou não, o que é 

permitido e o que não é. Na escola, diversas vezes, essas e outras características se 

encontram. Se a sociedade indica determinada característica, é possível que ela atravesse os 

muros escolares e faça parte do dia-a-dia escolar. Isso acontece tanto em relação às 

capacidades quanto em relação às incapacidades de cada indivíduo. 

As escolas desfrutam socialmente de uma aparência de neutralidade, mas, em vários 

casos, colaboram para conservar e propagar um sistema de pensamento e de ações. Tais 

instituições, na maior parte dos casos, acabam produzindo e reproduzindo os papéis que cada 

um deveria possuir na sociedade. Para tal, de maneira primorosa e cotidianamente, faz uso de 

diversos recursos, como por exemplo, a linguagem. A escola, como instituição social, possuiu 

sua origem em um momento de revolução social, quando era preciso “socializar” a população 

ao novo momento econômico por meio da propagação do saber acumulado. Nesse 

seguimento, os conhecimentos são utilizados como um filtro complexo para constituir 

indivíduos, para ensinar valores e múltiplas aptidões frequentemente segundo a classe, o 

gênero ou a raça. 

O currículo se tornou um campo de estudos especializado nos Estados Unidos, 

primeiramente com Bobbitt e Tyler, que manifestavam traços de ordem, racionalidade e 

eficiência, e procuravam minimizar as dificuldades sociais norte-americanos, porém num 

momento posterior, se mostrou não tão eficaz para esse fim. Com essa ineficiência 

apresentada, o currículo foi alvo de uma sequência de críticas, assim sendo necessária sua 

reconceitualização. Essa reconceitualização foi realizada basicamente pelo chamado 

Movimento da Nova Sociologia da Educação e por Apple e Giroux, que buscavam apontar as 

ligações entre o currículo e a economia, a estrutura social, a cultura, a ideologia, o poder e o 

controle social. No Brasil, Paulo Freire se destacava como crítico das concepções tradicionais 

de currículo e citava inúmeras adversidades existentes no sistema educacional, dentre elas a 

educação bancária. 

Nesse processo de transmissão, a escola e o currículo, em uma perspectiva 

althusseriana, simbolizam um, senão o mais, efetivo aparelho ideológico do Estado que a 

classe dominante usou para assegurar e preservar o seu poder. Ao longo de uma cadeia de 

procedimentos e protegidos pela falsa neutralidade, a escola e o currículo vão determinando a 
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identidade dos sujeitos, vão estabelecendo o que compete a uns estudantes e o que compete a 

outros, revela o que se deve aceitar e recusar através de processos de reforço e punição. 

Todavia esse processo se inicia no nascimento do ser humano, quando a sociedade já vai 

demonstrando o papel esperado para cada um, e o que foge do que é esperado, é entendido 

como desvio. 

Assumiu-se com esta pesquisa, o desafio de conhecer a compreensão dos docentes de 

Ciências da Natureza do Ensino Fundamental II da Rede Estadual da capital do estado de 

Goiás a respeito da construção do currículo, bem como das reorientações curriculares e do 

ensino de ciências. Para que fosse concluída contamos com a colaboração de pessoas 

envolvidas nessa realidade, que auxiliaram na composição desta pesquisa. 

Para tanto, o trabalho realizou um levantamento das produções teóricas no campo do 

currículo, perpassando pelas teorias tradicionais, depois pelas críticas e por fim pelas pós-

críticas. Sempre atentando para as particularidades que cada teoria apresenta no seu momento 

histórico. Em um segundo momento, trouxe uma retrospectiva histórica dos principais 

acontecimentos no campo do Ensino Fundamental no Brasil e em Goiás, traçamos essa 

retrospectiva desde os anos 1990 até o ano de 2014, tentando deixar esclarecida cada decisão 

tomada para compreendermos melhor como chegamos à situação atual do Ensino 

Fundamental II na cidade de Goiânia. No terceiro momento da pesquisa fez-se a elaboração e 

a aplicação do questionário que serviu como base para a coleta de respostas dos docentes de 

Ciências da Natureza do Ensino Fundamental II da cidade de Goiânia, para que fosse possível 

entender qual a compreensão que esses docentes têm sobre o currículo e sobre outros 

aspectos importantes que envolvem a educação. 

Com a análise das respostas dos docentes percebe-se que eles entendem o Currículo 

Referência utilizado no estado de Goiás, e na cidade de Goiânia, como um instrumento que é 

imposto pelo Governo, consequentemente pela SEDUCE, e não se sentem participantes da 

construção do mesmo. Os docentes não relataram a participação na confecção deste currículo 

que está sendo utilizado nas escolas, tanto que a quantidade de respostas afirmativas para a 

questão número 8, apêndice A, em que se perguntou se o docente tivesse a possibilidade de 

modificar a proposta curricular do currículo referência de Ciências da Natureza se ele o faria, 

é superior a 68%. 

A maneira como a educação está organizada é mecânica, ou seja, aquela educação que 

ocorre com a incorporação de um conhecimento novo de forma arbitrária. Sendo assim, não 

está sendo propiciada a geração de uma conscientização do próprio processo educacional aos 

agentes da educação, sejam eles docentes, gestores ou políticos, envolvidos nesse processo de 
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produção e reprodução desse sistema educacional. Sem a conscientização do processo, que 

nada mais é do que a ação de tomar conhecimento do seu local/função neste processo, não se 

rompe com o modelo, portanto não se melhora o modelo, logo a probabilidade de alterar esse 

modelo é mínima. É a por meio dessa conscientização que hábitos e atitudes poderão ser 

refletidos e alterados. 

Para realizar uma educação libertadora, conforme Paulo Freire prevê uma educação 

que emancipa os sujeitos, teríamos que alterar a estrutura de ensino, em todos os seus níveis, 

em todas as instâncias, em todas as dimensões da educação. A percepção desse processo é 

fundamental, porque senão vamos permanecer ano após ano, década após década, apenas 

reproduzindo esse modelo que está instituído. Foi demonstrado nas análises que esse modelo 

que está sendo reproduzido apresenta contradições internas que precisam ser resolvidas, por 

exemplo, o docente que diz que o currículo pode ser melhorado, mas que quando perguntado 

sobre como pode ser melhorado, não responde a questão, levando-nos a crer que está bom da 

maneira que está ou que não se sabe o que pode ser melhorado. Ou aquele docente que 

responde que a educação deve ser libertadora, mas que quer ficar restrito ao livro didático. 

Conforme a ótica crítica, o currículo nada tem de neutro. Ele é interessado, ele 

manifesta relações de poder, o que é a essência das análises críticas. O currículo é um campo 

político e também um campo de luta. Ele está em função de alguém ou de um grupo, e as 

pessoas compromissadas com uma sociedade mais digna, devem cria-lo pensando nos menos 

favorecidos. Ele não pode mais ser idealizado como uma técnica de organização de 

conteúdos, não deve ser planejado sem levar em consideração o contexto histórico, social e 

cultural dos estudantes. Assim, se para as teorias tradicionais o relevante era a eficiência do 

planejamento de ensino, considerando os objetivos, os conteúdos, a metodologia e a 

avaliação, para as teorias críticas o importante é reconhecer o que está por trás de todas essas 

escolhas, quais são os interesses ocultos, quais são as convicções, quais são e como são os 

indivíduos que ele quer conceber. Um currículo para quem? Um currículo para quê? Um 

currículo por quê? 

No decorrer do trabalho, é apontada a necessidade de uma consistente formação 

inicial e continuada dos docentes como um dos fatores cruciais para uma prática coerente, 

baseada na clareza de seu papel, no trabalho educativo para a formação do saber e da 

personalidade dos estudantes e na realização de escolhas curriculares e metodológicas 

adequados com o propósito humanizador da educação. Porém, fica explicitado que não temos 

agentes da educação (docentes, estudantes, família, governo e etc) habilitados a transformar a 
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estrutura educacional. Um sistema educacional que neste momento só está reproduzindo 

mecanicamente o modelo vigente, sem uma efetiva inovação nem alteração do mesmo. 

Esse é um modelo que não leva à ampliação dos conhecimentos, não havendo um 

momento de reflexão, de aprendizado, de sabedoria. Tal modelo é muito semelhante a uma 

fábrica. Mas tal sistema vigorante é fracassado? Não, pois apresenta produto, é só observar os 

números do IDEB em Goiás nos últimos anos. Isso indica que está funcionando, só que ele 

não dispara processos emancipatórios, pluralidade de saberes, politicidade da educação. 

Seria necessário conceber o currículo não como algo técnico, apolítico, a-histórico, 

neutro, que diz respeito apenas à sistematização de conhecimentos escolares, à organização 

de conteúdos, à formulação de objetivos, à escolha de metodologias e à forma de avaliação, 

mas como algo histórico, como um campo de batalha, e exatamente por ser histórico, ele está 

se formando, o processo é ininterrupto, e se ininterrupto, há sempre a esperança de um 

amanhã melhor, de se fazer algo diferente, há sempre o desejo que o inédito exequível 

aconteça. 

Nesse estudo, o levantamento de informações sobre a compreensão que os docentes 

de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental II do município de Goiânia têm sobre a 

construção curricular do componente Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental II foi 

apenas iniciado, ficam então abertas novas possibilidades, novos enfoques, novas 

perspectivas. Entre elas questões referentes sobre o processo de construção e efetivação do 

currículo nas escolas. Como se dá a construção curricular hoje? Qual a participação dos 

docentes na construção do currículo referência? O que está prescrito no currículo é o que se 

efetiva em sala de aula? Os docentes conhecem o currículo utilizado na escola? Há muitos 

outros recortes possíveis. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Questionário 

  
 

Prezado(a) professor/a, 

Agradecemos pela disponibilidade e o interesse em participar deste estudo, realizado pela 

estudante de pós-graduação Milena de Oliveira Matos, orientada pela Professora Doutora 

Agustina R. Echeverría, PPGECM/UFG. Trata-se de um estudo na área de educação em 

ciências, especificamente sobre currículo. Considerando isso gostaríamos que respondesse, 

por favor, as seguintes questões. Lembrando de que se trata de um questionário de caráter 

acadêmico e completamente anônimo. 

 

Informações gerais: 

Data do preenchimento do questionário ___/___/_____. 

Sexo: Fem. (__) Masc. (__) Idade:________________. 

Graduação em:________________________________. 

Pós-graduação em: (__) Lato sensu (__) Strictu sensu. Especifique a 

área:_________________________________________. 

Quanto tempo de docência tem no ensino fundamental? ___________________. 

Há quanto tempo trabalha na Rede Estadual de Ensino: ___________________. 

Quais os anos do ensino fundamental em que você leciona: ________________.  

Escola é: (__) Estadual padrão (__) Estadual Militar (__) Estadual tempo integral 

(__) Privada com convênio  
Você é professor(a) efetivo(a): (__) SIM (__) NÃO 

 

1. Você considera importante ensinar Ciências da Natureza no ensino fundamental? Por 

quê? 

     SIM (__) NÃO (__) 

2. O currículo é um tema muito debatido na área da educação e existem diferentes 

compreensões do mesmo. Assinale os pontos a seguir que você considera que devem 

ser contemplados no currículo de Ciências da Natureza: 

(__) Valorização das culturas populares; 

(__) Transmissão do conhecimento científico; 

(__) Questões de gênero; 

(__) Questões étnico-raciais; 

(__) Papel da ciência na sociedade; 

(__) Desigualdades sociais; 

(__) Preparação para o mercado de trabalho; 

(__) Problemática ambiental. 

(__) Outro(s): ______________________________________________. 

 

3. Baseado em quais documentos oficiais você organiza o planejamento das suas aulas?  

4. Quais os materiais didáticos que você utiliza para a preparação das aulas? 

5. Quais os critérios que orientam sua escolha dos materiais citados acima? 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática – PPGECM 
Pesquisadora: Milena de Oliveira Matos. 

Orientadora: Dra. Agustina Rosa Echeverría. 
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6. Você considera que o currículo referência de Ciências da Natureza do Estado de 

Goiás contribui para a formação do estudante enquanto cidadão? Por quê? 

     SIM (__) NÃO (__) 

7. Você segue a organização do currículo referência de Ciências da Natureza do Estado 

de Goiás? Por quê? 

     SIM (__) NÃO (__) 

8. Se você tivesse a possibilidade de modificar a proposta curricular de Ciências da 

Natureza quais alterações faria? Por quê? 

9. Você tem conhecimento sobre como ocorreu à construção do currículo referência de 

Ciências da Natureza do Estado de Goiás? 

     SIM (__) NÃO (__) 

10. Você participou da construção do currículo referência de Ciências da Natureza do 

Estado de Goiás? SIM (__) NÃO (__). Se “sim” quando e como? 

11. Como era o planejamento das aulas antes da mudança curricular? 

12. Como é o planejamento das aulas no momento atual? 

13. Você já participou de formações continuadas oferecidas pela Secretaria de Educação? 

     SIM (__) NÃO (__) 

14. O que se discute nessas formações continuadas oferecidas pela Secretaria de 

Educação? O que mais você gostaria que fosse discutido? 

15. A construção do Projeto Político Pedagógico da sua escola leva em consideração a 

proposta curricular de Ciências da Natureza do Estado de Goiás? Como? 

 

Muito Obrigada!!! 
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Apêndice B – Documentação do Comitê de Ética 

 

 



118 
 

 
 

 
  



119 
 

 
 

Apêndice C – Relação das escolas por região que participaram da pesquisa 

 

Tabela 1 – Relação das escolas da Região Central 

Escolas Tipo Número de docentes 

1 Estadual Padrão 1 

2 Estadual Padrão 2 

3 Estadual Padrão 2 

4 Estadual Padrão 2 

5 Estadual Padrão 1 

6 Estadual Tempo Integral 1 

7 Estadual Padrão 1 

8 Estadual Tempo Integral 1 

9 Estadual Tempo Integral 1 

10 Estadual Padrão 3 

11 Estadual Tempo Integral 2 

12 Estadual Padrão 1 

13 Estadual Tempo Integral 2 

14 Estadual Padrão 1 

15 Estadual Padrão 3 

16 Estadual Padrão 2 

17 Estadual Tempo Integral 2 

18 Estadual Tempo Integral 1 

19 Estadual Tempo Integral 1 

20 Estadual Padrão 4 

21 Estadual Padrão 2 

22 Estadual Tempo Integral 1 

23 Estadual Padrão 1 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 2 – Relação das escolas da Região Norte 

Escola Tipo Número de docentes 

24 Estadual Padrão 2 

25 Estadual Padrão 1 
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Tabela 2 – Relação das escolas da Região Norte (continuação) 

Escola Tipo Número de docentes 

26 Estadual Tempo Integral 2 

27 Estadual Padrão 1 

28 Estadual Militar 4 

29 Estadual Militar 3 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 3 – Relação das escolas da Região Leste  

Escola Tipo Número de docentes 

30 Estadual Padrão 2 

31 Estadual Padrão 3 

32 Estadual Padrão 2 

33 Estadual Padrão 2 

34 Estadual Padrão 2 

35 Estadual Tempo Integral 1 

36 Estadual Tempo Integral 2 

37 Estadual Padrão 1 

38 Estadual Tempo Integral 1 

39 Estadual Padrão 2 

40 Estadual Militar 3 

41 Estadual Padrão 1 

42 Estadual Tempo Integral 2 

43 Estadual Padrão 2 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 4 – Relação das escolas da Região Sul 

Escola Tipo Número de professores 

44 Estadual Militar 4 

45 Estadual Militar 3 

46 Estadual Padrão 1 

47 Estadual Tempo Integral 2 

48 Estadual Padrão 2 
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Tabela 4 – Relação das escolas da Região Sul (continuação) 

Escola Tipo Número de docentes 

49 Estadual Padrão 1 

50 Estadual Tempo Integral 1 

51 Estadual Padrão 2 

52 Estadual Padrão 2 

53 Estadual Tempo Integral 1 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 5 – Relação das escolas da Região Sudoeste 

Escola Tipo Número de professores 

54 Estadual Padrão 2 

55 Estadual Padrão 2 

56 Estadual Tempo Integral 2 

57 Estadual Padrão 1 

58 Estadual Padrão 2 

59 Estadual Tempo Integral 2 

60 Estadual Padrão 1 

61 Estadual Padrão 3 

62 Estadual Tempo Integral 2 

63 Estadual Tempo Integral 2 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 6 – Relação das escolas da Região Oeste 

Escola Tipo Número de professores 

64 Estadual Padrão 1 

65 Estadual Padrão 1 

66 Estadual Padrão 2 

67 Estadual Padrão 2 

68 Estadual Padrão 2 

69 Estadual Tempo Integral 2 

70 Estadual Padrão 1 

71 Estadual Padrão 2 
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Tabela 6 – Relação das escolas da Região Oeste (continuação) 

Escolas Tipo Número de professores 

72 Estadual Padrão 2 

73 Estadual Padrão 2 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 7 – Relação das escolas da Região Noroeste 

Escola Tipo Número de professores 

74 Estadual Militar 4 

75 Estadual Padrão 2 

76 Estadual Padrão 2 

77 Estadual Tempo Integral 2 

78 Estadual Tempo Integral 2 

79 Estadual Tempo Integral 2 

80 Estadual Padrão 1 

81 Estadual Padrão 1 

82 Estadual Padrão 1 

83 Estadual Padrão 2 

84 Estadual Padrão 3 

85 Estadual Padrão 2 

86 Estadual Padrão 1 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 


