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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. 
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