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Eu quis cantar minha canção iluminada de sol 

Soltei os panos sobre os mastros no ar 

Soltei os tigres e os leões nos quintais 

Mas as pessoas na sala de jantar 

São ocupadas em nascer e morrer 

Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal 

Para matar o meu amor e matei 

Às cinco horas na avenida central 

Mas as pessoas da sala de jantar 

São ocupadas em nascer e morrer 

Mandei plantar folhas de sonhos nos jardins do solar 

As folhas sabem procurar pelo sol 

E as raízes procurar, procurar 

Mas as pessoas da sala de jantar 

Essas pessoas da sala de jantar 

Mas as pessoas da sala de jantar 

São ocupadas em nascer e morrer 

 

PANIS ET CIRCENSE 

               Composição: Caetano Veloso/Gilberto Gil 



 
 

       RESUMO 

 

O tema currículo tem ganhado destaque nos últimos cinco anos no Brasil, tanto em âmbito 

estadual, com a implementação do Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de 

Goiás (CREG) em 2013, quanto nacional, por meio do início dos debates sobre a Base Nacional 

Comum Curricular, com a primeira versão disponibilizada em 2014. A instituição de um 

currículo nacional, composto de base comum e parte diversificada, é estabelecida pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB Nº 9.394/96). Porém, o impacto da implantação 

de currículos únicos, em redes públicas de educação, se constitui em uma temática ainda escassa 

nas investigações mais recentes, e, portanto, pouco compreendida. Diante deste cenário, esta 

pesquisa buscou compreender quais as implicações do Currículo Referência nas atividades de 

professores de Ciências, dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), da rede estadual. 

Os estudos empreendidos permitiram a identificação das amarras institucionais, estabelecidas 

pela Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte (Seduce), para utilização do CREG: 

bimestralização dos conteúdos, Sistema Administrativo e Pedagógico (SIAP), Programa 

Reconhecer (bonificação/décimo quarto salário), avaliações externas – Avaliação Dirigida 

Amostral (ADA). Para a realização da pesquisa, optou-se pela análise documental das 

legislações vigentes (Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para o Ensino Fundamental, 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos e Resolução 

CEE/CP Nº 05/2011) e entrevista semiestruturada com doze professoras de Ciências dos 

municípios de Anápolis, Goiânia e Jataí. Os dados coletados foram analisados por meio da 

Análise de Conteúdo. Nos documentos legais e na fala dos professores observou-se o conceito 

de currículo. Além deste, foram identificados os níveis de objetivação, propostos por Sacristán 

(2000): currículo prescrito; currículo apresentado aos professores; currículo moldado pelos 

professores; currículo em ação; currículo realizado; currículo avaliado. Desta análise, pode-se 

concluir que o conceito de currículo dos documentos legais não se aproxima com o que é 

apresentado pelos professores, que se limita a ideia de conteúdos mínimos; o Currículo 

Referência é um texto curricular prescritivo, estruturado na lógica da teoria tradicional do 

currículo; o processo de implantação do CREG promoveu a manutenção do status quo, 

desarticulação, desprofissionalização e desvalorização da categoria professor; o principal 

embate, nas atividades dos professores, se dá entre a sequência dos conteúdos apresentada no 

livro didático e a sequência do Currículo Referência; o livro didático é o principal apoio do 

professor; os professores carecem de elementos teóricos para o desenvolvimento de um debate 

curricular. A reversão da situação perpassa pela formação continuada, com a verticalização dos 

estudos sobre as teorias do currículo, para o desvelamento da realidade. 

Palavras-chaves: Currículo, Ciências, Ensino Fundamental, Goiás.  



 
 

ABSTRACT 

 

In the last five years of the Brasil, the curriculum has acquired special notoriety, both at the 

state level, with the implementation of the CurrículoReferência da Rede Estadual de Educação 

de Goiás (CREG) in 2013, as well as the national level, through the beginning of debates on the 

Base Nacional Curricular Comum, with its first version available in 2014. The establishment 

of a national curriculum, composed of a common basis and a diversified one, was established 

by the Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9.394/96). However, the impact of the 

implementation of a single curricula, in public education, is still a scarcely discussed on recent 

investigations, and, therefore, little understood. Based on this, this research tried to understand 

what the implications of the Currículo Referência on Science teachers´ activities for students 

that are enrolled, in public schools, at final years of Elementary School (6thº and 9thº years) 

are. The study development allowed the identification of many institutional ties, established by 

Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte (Seduce) for the use of CREG: contents 

evaluated every two months, teacher support system (SIAP), special salaries, bonus programs 

and external assessments (ADA). To carry out this research a documentary analysis of the 

current legislation was chosen (Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para o Ensino 

Fundamental, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos e 

Resolução CEE/CP Nº 05/2011) and semi-structured interviews with twelve Science teachers 

from the cities of Anápolis, Goiânia and Jataí. The data collected were analyzed through 

Content Analysis. In the legal documents and on the teachers´ speeches, the concept of 

curriculum was observed. Besides this, objectification level proposed by Sacristán (2000) were 

identified: prescribed curriculum; curriculum presented to teachers; curriculum shaped by 

teachers; curriculum in action; hidden curriculum; evaluated curriculum. From this analysis, it 

can be concluded that the concept of curriculum from the legal documents does not come close 

to what is presented by teachers, which is thus limited by the idea of minimum contents; the 

Currículo Referência is a prescriptive curricular text, structured in the logic of the traditional 

curriculum theory; the process of implementation of the CREG has promoted the maintenance 

of the status quo, disarticulation, deprofessionalization and teachers´ depreciation; the main 

obstacle posed to teachers´ activities is the discrepancy between the sequence of contents 

presented in the textbook and the sequence of Currículo Referência; the textbook is still the 

main support teachers have; teachers need theoretical elements to develop a debate about 

curriculum. The reversal of this situation goes through continuing education, narrowing the 

studies mainly on theories of the curriculum, for the unveiling of reality. 

Key words: Curriculum, Science, Elementary Schooll, Goiás. 
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O PONTO DE PARTIDA, OS PRIMEIROS PASSOS DA CAMINHADA E AS 

INTENÇÕES DA PESQUISA... 

 

O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. 

Caminhando e semeando, no fim terás o que colher (Cora Coralina).  

 

Pensei muito antes de começar a escrever as primeiras palavras desta introdução. 

A pergunta era: como convencer o leitor a se debruçar sobre as próximas páginas, em tempo de 

facilidades virtuais, resenhas e outros artifícios, mesmo sabendo do necessário teor desta 

pesquisa, em época de implantação de BNCC? Considero que nada é mais bonito e encantador 

do que as histórias de vida, as trajetórias… Isso nos diferencia uns dos outros, nos move. São 

etapas vencidas, principalmente daquilo que nos propomos a realizar.  

Primeiramente, tenho que dizer: com muito orgulho, fui estudante da escola 

pública na educação básica. Sempre gostei de estudar, sempre me interessei por assuntos 

abordados pela escola, sempre via belezura nos conhecimentos, nos livros, nas falas dos 

professores, nos materiais paradidáticos. Esse universo me fascina até hoje.  

  As aulas de Ciências no ensino fundamental foram momentos ímpares, com a 

Professora Dona Irene: os experimentos, as explicações, o mundo natural se ampliava, e o meu 

interesse também. Infelizmente não tive professores de Biologia memoráveis no Ensino Médio. 

Longe disso! Era nítida a ausência de conhecimento biológico, uma vez que não eram da área. 

Mas nessa etapa da educação básica, me descobri professora: em uma proposta de seminário, 

desenvolvida pela professora de História, gostei de apresentar o que tinha estudado e apreendido 

para os colegas e aos outros. Estava diante da minha profissão: professora! 

  Veio o tão temido vestibular da Universidade Federal de Goiás (UFG), em 1999, 

e o medo da reprovação. A escolha do curso se deu calma e lentamente, sentada nas 

arquibancadas do Ginásio Rio Vermelho, onde as inscrições eram realizadas. Queria Ciências 

Biológicas, queria licenciatura. Não tinha dúvida. A aprovação aconteceu! Que alegria, que 

euforia. Era um orgulho muito grande ser a primeira pessoa da minha família a ingressar no 

ensino superior e, ainda, em uma universidade pública. Mas o primeiro ano foi muito difícil: 

me faltava embasamento, conteúdos prévios. Mas estava disposta a estudar e me dedicar. Nunca 

esteve nos meus planos desistir. Ao final deste ano, em 1999, consegui uma vaga de professora, 

em regime de contratação especial, na Secretaria de Estado da Educação para ministrar aulas 

de Ciências e Biologia, no período noturno, em um colégio da periferia de Goiânia. Me sentia 

muito bem na escola, no exercício da função docente, mesmo tendo apenas as experiências do 

percurso pela Educação Básica e a certeza de que não queria ser como os professores de 

https://kdfrases.com/frase/99162
https://kdfrases.com/frase/99162
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Biologia que tive. Assim, planejava aulas interessantes para meus alunos, me espelhava nos 

meus professores universitários, que não hesitavam diante de uma pergunta e emanavam 

conhecimento. 

  O segundo ano foi mais tranquilo, pois já estava familiarizada com os corredores 

do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), com os laboratórios e com o caminho até a Biblioteca 

Central do Campus Samambaia. Aquele local tinha sentido e significado. As aulas ficavam cada 

dia mais interessantes e mais próximas das minhas necessidades docentes. O terceiro ano foi o 

mais difícil, em relação às disciplinas, e o ano em que mais me envolvi com as atividades da 

Universidade: tornei-me monitora oficial da disciplina Zoologia I.  

  O quarto ano foi o divisor de águas pois as disciplinas do curso de licenciatura 

se destacaram e foi onde conheci minha orientadora, Prof.ª Dra. Marilda Shuvartz. Ela não era 

a professora da disciplina de Didática de Ciências e Biologia, mas fez uma fala para a turma 

sobre Feira de Ciências, tema de sua dissertação de mestrado. O estágio no CEPAE foi 

fundamental: que diferença da escola em que eu trabalhava! Tudo estava disponível a tempo e 

a hora: infraestrutura física, recursos didáticos e pedagógicos, material humano. As práticas de 

Didática no Bosque Auguste Saint-Hilaire e no Colégio Estadual Waldemar Mundim eram 

incríveis. Ainda continuava como professora temporária da rede estadual de educação e 

monitora oficial da disciplina de Zoologia I.  

Mas o tempo passou, a graduação acabou… E agora, José? Fazer um mestrado 

nas ciências aplicadas da Biologia, como Ecologia, Evolução, Genética, Zoologia, não estava 

nos meus planos. Então, optei por investir na minha carreira profissional. Em 2004, fui aprovada 

como professora da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e em 2008, como professora 

efetiva da rede municipal de educação de Goiânia. Não me restringi aos concursos e, assim 

cursei três pós-graduações, nível especialização:  Métodos e Técnicas de Ensino, na 

Universidade Salgado de Oliveira, Especialização para Professores de Ciências da Natureza, 

pela Universidade de Brasília (UnB) e Gestão Pública em Educação, pela Universidade Federal 

de Juiz de Fora (UFJF).  

O trabalho como professora do componente curricular Ciências, dos anos finais 

do Ensino Fundamental, entre os anos de 2003 a 2006, me fez ser convidada para desenvolver 

atividades relativas ao ensino de Ciências na antiga Subsecretaria Regional da Educação de 

Trindade, hoje Coordenação Regional de Educação, Cultura e Esporte de Trindade. Diante 

disso, ocupei outras funções administrativas na Seduc até alcançar, por meio de processo 
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seletivo (Meritocracia)1, em 2014, o cargo de Gerente de Apoio ao Ensino Fundamental, onde 

estive até o final do ano de 2016. A presença em diferentes lugares da Secretaria me permitiu a 

observação e a participação no processo de construção e implementação de uma proposta 

curricular, na rede estadual de educação, denominado Reorientação Curricular, o qual foi 

desenvolvido durante os anos de 2004 a 2010 e, posteriormente, acompanhar a implementação 

do Currículo Referência.  

Como tenho amigos e colegas professores da rede pública estadual, as 

reclamações eram recorrentes. Isso me intrigava. Me intrigava ainda mais as mudanças 

promovidas pela Secretaria de Educação, entre os anos de 2011-2014, a despeito de uma 

reforma educacional, com o seguinte slogan: “O futuro exige mudanças”. Mas a que preço? 

Quais eram as reais finalidades? A cada publicação de uma notícia no site da Seduc, o espanto 

era ainda maior.  

Em meados de 2013, fui a um evento do Ministério da Educação (MEC), do 

Programa Mais Educação, representando a Seduc. Neste seminário, um dos palestrantes era o 

professor Miguel Gonzales Arroyo e ao final das atividades do dia, houve o lançamento do seu 

livro Currículo, território em disputa. Com muita alegria, tive a oportunidade de ter esse livro 

autografado pelo autor. Nesse momento, apesar da grande quantidade de pessoas, o professor 

Arroyo conversou comigo, ouviu a minha história, se interessou pelas minhas ideias, me deu 

atenção, além do que imaginava. Uma pessoa bastante acessível.  

Imediatamente, comecei a ler o livro e não conseguia parar. A introdução já foi 

um choque. Nunca havia imaginado o currículo da maneira como ele o apresentava, não tive 

esses debates na graduação. Ver a importância do currículo, em diferentes instâncias, e as reais 

intenções que mobilizam a disputa pelo domínio deste elemento do contexto escolar foi 

assustador e ao mesmo tempo, revelador.  

E as notícias não paravam de ser publicadas no site da Seduc. As especializações 

já não atendiam as minhas demandas e no início de janeiro de 2015, entrei no site do Programa 

de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGECM), como aluna especial. 

Algumas colegas de graduação foram estudantes deste programa. Mas nesta época, o processo 

seletivo já tinha sido realizado. Entretanto, iriam se abrir as inscrições como aluna especial em 

algumas disciplinas.  

                                                           
1 A Meritocracia foi um processo instituído no terceiro mandato do Governador Marconi Perillo (2011-2014), por 

meio da Lei nº 17.257/2011, que teve como objetivo selecionar candidatos para a função de gerentes por 

capacitação e mérito, organizada em quatro etapas: análise de currículo, prova objetiva, comprovação de 

documentos, entrevista profissional.  
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Me inscrevi para a disciplina Fundamentos da Educação Ambiental e a principal 

intenção era, além da obtenção dos outros conhecimentos, compreender se aquele espaço, uma 

pós-graduação a nível de mestrado, me acolheria, se era realmente o que procurava para me 

auxiliar nas minhas inquietudes e indagações. Considero que tive um percurso bem interessante 

nesta disciplina, aprendi muito, fiz amizades. Mas a ideia de um projeto de pesquisa relativa a 

área do currículo persistia e resistia fortemente.  

Outro elemento que me angustiava, no prisma das políticas educacionais da 

Educação Básica, era a ausência de programas, projetos e ações dos governos federal e estadual 

quanto aos anos finais do Ensino Fundamental. Para os anos iniciais, havia diferentes 

iniciativas, tais como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, e para o ensino 

médio, o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio e o Programa Ensino Médio Inovador. 

Todos subsidiados pelo Ministério da Educação. Os projetos da Seduc abrangiam todos os nove 

anos, mas sem a especificidade necessária, tais como o Projeto Aprendizagem e a Escola 

Estadual de Tempo Integral. Ou seja, a lacuna para os últimos quatro anos (6º ao 9º ano) é 

visível e preocupante. A temática currículo não se afastava de mim e nem eu me desvencilhava 

dela.  

   Então, ao pleitear a vaga no processo seletivo do PPGECM, diante do cenário 

estadual e do livro do Arroyo, o pré-projeto versava sobre a proposta de entender o Currículo 

Referência do Estado de Goiás e as implicações nas atividades2 de professores de Ciências dos 

anos finais do ensino fundamental, com os seguintes objetivos, geral e específicos, 

respectivamente: analisar as implicações do CREG nas atividades dos professores de ciências 

do ensino fundamental dos anos finais das escolas estaduais de Goiás; analisar os principais 

documentos de políticas públicas de currículo, nacional e do estado de Goiás; verificar, na fala 

dos professores de Ciências, como se deu o processo de construção/elaboração do CREG - 

componente curricular Ciências; identificar a sua utilização pelos professores de Ciências; 

elencar as atividades dos professores deste componente curricular, a partir da implantação do 

CREG; compreender o papel da bimestralização do currículo na organização das aulas de 

Ciências. 

   O projeto se manteve e se justifica uma vez que entre os anos de 2013 a 2016, 

considerando levantamento realizado na Plataforma Sucupira, da Capes, as trinta teses e 

dissertações encontradas discutem temas específicos, tais como conteúdos curriculares, a 

aproximação entre livros didáticos e sequências curriculares prescritas, sempre direcionadas 

                                                           
2 O conceito de atividade será abordado no Capítulo 2, na perspectiva de Sacristán (2000). 
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aos anos iniciais e ao ensino médio, em que a análise se restringe a conteúdos biológicos. Poucas 

abordam as questões curriculares com viés de política pública educacional. Ainda neste prisma, 

o projeto se tornou preponderante tendo em vista a escrita de duas dissertações no PPGECM 

sobre o Reorientação Curricular, o que garante continuidade à temática proposta.  

  Assim, o trabalho desenvolvido nesta dissertação encontra-se na linha Educação 

em Ciências e Matemática e Meio Ambiente, do Programa no qual estou inserida, em que os 

docentes investigam “as práticas e aos conhecimentos e saberes docentes nos diferentes 

ambientes de ensino e aprendizagem das Ciências e Matemática e nos diversos níveis de 

escolaridade” (UFG, 2017). Essa premissa coaduna com o problema desta pesquisa: quais as 

implicações do Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás, considerando os 

seus elementos, nas atividades dos professores de ciências dos anos finais do ensino 

fundamental? 

  O referencial teórico desta investigação se fundamenta na teoria crítica do 

currículo, com o respaldo dos seguintes autores: Apple (1997), Arroyo (2011), Sacristán (1998, 

2000), Freire (2017), Moreira (1997, 1989, 2013). A transformação curricular proposta por 

Sacristán (2000), amplamente discutida neste trabalho, auxilia na compreensão da situação 

curricular atual e inspira na busca por mecanismos que promovam o enfrentamento da lógica 

hegemônica, que é cada vez mais opressora e exploratória. A escolha por Sacristán se orienta 

pela constatação de Nardi (2009, p.164):  

     
Em 1996, foram publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que, 

baseados em modelos usados na educação espanhola, visam apresentar, por meio de 

concepções interacionistas, conteúdos, metodologias e formas de avaliação para todas 

as disciplinas e séries da educação básica.  

 

  Para a tessitura desta dissertação, com o intuito de estabelecer uma base teórica 

que fundamente o debate proposto, foram escritos três capítulos, sendo: 1) Os documentos 

curriculares oficiais da Educação em Ciências: da década de 90 até os dias atuais; 2) As teorias 

críticas do currículo, a reflexão de Sacristán e o Currículo Referência; 3) O caminho 

metodológico da pesquisa.  

  No último capítulo, de número 4, com o título “As implicações do Currículo 

Referência nas atividades dos professores de Ciências de Goiás: com a palavra, os documentos 

e os docentes”, buscou-se compreender o cenário atual destas implicações, diante de todas as 

demandas que são impostas aos professores, a partir do contexto da educação pública, do perfil 

dos docentes e das suas concepções sobre currículo. A ideia principal é estabelecer relações 

com os elementos teóricos apresentados nos Capítulos 1, 2 e 3 e compreender o contexto em 
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que as transformações curriculares acontecem, a partir da concepção de Sacristán (2000).  

  Pretende-se com esta investigação, contribuir com as pesquisas sobre a área dos 

estudos sobre currículos, principalmente do Estado de Goiás, e em tempos de implantação da 

Base Nacional Comum Curricular. Mas, da mesma forma, não se trata do fim desta discussão, 

pois outras perspectivas se instalarão e outras pesquisas serão empreendidas, pois o currículo é 

um objeto de fetiche (SILVA, 2013).  
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CAPÍTULO 1 

OS DOCUMENTOS CURRICULARES OFICIAIS DA 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: DA DÉCADA DE 90 ATÉ 

OS DIAS ATUAIS 

 

A complexidade da questão curricular exige uma multiplicidade de perspectivas teóricas que 

explicitem as diversas relações nela presentes.  

Victoria Maria Brant Ribeiro (1993) 
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Este capítulo tem dois objetivos principais, sendo: 1) apresentar a concepção de 

currículo dos principais estudiosos da área, tanto nacionais quanto internacionais, como: Arroyo 

(2011), Lopes e Macedo (2011), Moreira (1997b), Pacheco (2001), Ribeiro (1993), Sacristán 

(2013), Silva (2003); e, 2) realizar um breve percurso pelos principais eventos da história da 

educação brasileira, com ênfase nos documentos curriculares brasileiros, abordando as 

intervenções relativas à Educação em Ciências.  

  Para a elucidação do segundo objetivo deste capítulo, organizou-se uma breve 

linha do tempo, transitando pela publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) vigente até os primeiros movimentos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

 

1.1 O conceito de currículo: uma definição possível? O que dizem (ou não dizem) os 

especialistas?  

 

Em vários momentos desta caminhada pelo conhecimento e na construção deste 

texto, surpresas ocorreram, pois, estudiosos desta área, que ao serem questionados sobre o que 

seria currículo, declararam respostas não imaginadas, tais como a seguinte: “Currículo não é 

coisa alguma” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 40). E, no extremo oposto, há os que defendem 

que não se pode entendê-lo como um elemento que se conceitua, em sua totalidade, ou que se 

esquadrinha perfeitamente, pois incorreria em limitação, diante da amplitude e do propósito do 

processo educativo, segundo a perspectiva Freiriana. 

Tanto Lopes e Macedo (2011) quanto Sacristán (2013) esclarecem sobre a 

primeira aparição do termo currículo, sendo encontrado nos registros da Universidade de 

Glasgow, localizada na Escócia, em 1633, expressando um curso a ser seguido pelos estudantes. 

Este significado corrobora com a derivação da palavra latina currere: trajetória, percurso, 

jornada. Portanto, está à frente uma palavra de utilização antiga nos meios educacionais, com 

sentido vinculado a programas de estudo a serem cumpridos, vencidos, esgotados e, por sua 

vez, e não menos importante, impostos.  

Pacheco (2001) salienta sobre a polissemia do termo currículo, carregado de 

diferentes acepções e imprecisões, muitas vezes, paradoxais e ambíguas. Entretanto, Saviani 

(2010) observa que, de acordo com o idioma, o vocábulo em questão, recebe diferentes 

influências, como por exemplo, no inglês britânico, que concebe a ideia de execução.  

Considerando sua inserção no universo escolar e sua capacidade reguladora, 

concernente à organização, sequenciamento e unificação sobre o que ensinar, o currículo torna-

se a própria representação da estrutura da educação formal, tal como é conhecida atualmente.  
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De acordo com Sacristán (2013), desde meados dos séculos XVI e XVII e, à 

medida que aumentava o acesso dos sujeitos às instituições educacionais, o currículo se torna 

o responsável por determinados procedimentos na normatização do ensino, tais como; os 

agrupamentos dos estudantes em classes, turmas, anos e séries – parametrizados também pela 

idade -, e, por conseguinte, na progressão da escolaridade entre as diferentes fases e etapas; a 

delimitação entre os componentes curriculares, grau de dificuldades e exigências dos 

respectivos conteúdos; instrumento de imposição de regras e normas. 

As considerações abordadas por Sacristán (2013), sobre a normatização do 

ensino pelo currículo corroboram com as constatações de Souza (2008, p. 43): 

    

A classificação dos alunos em classes com o mesmo nível de adiantamento, formando 

supostamente grupo mais homogêneos, resolvia um dos maiores problemas 

enfrentados pelos professores das escolas unitárias, isto é, o ensino de diferentes 

classes de alunos de diferentes níveis de conhecimento, numa mesma sala de aula. 

Concomitantemente, a medida potencializava o ensino simultâneo.  

Os apontamentos discutidos acima dialogam com as duas percepções trazidas 

por Pacheco (2001) sobre as principais conceituações de currículo, as quais remetem a i) 

sequência ordenada e a ii) noção de totalidade dos estudos.  

Sacristán (1998), admite em seu texto, a dificuldade de apresentar uma definição 

de currículo. Entretanto, o autor enfatiza que entender o currículo como um “programa-resumo 

de conteúdos de ensino” é uma visão estreita e restrita, mas amplamente difundida. O autor 

aponta alguns elementos, que são necessários, para reflexão acerca de uma conceituação mais 

ampla: projeto de sociedade; visão de cultura das escolas; interação entre ideia e prática; 

intervenção docente (profissionalização).  

Em publicação mais recente, Sacristán (2013) apresenta elementos que revelam 

a complexidade deste objeto de estudo que abrange: suas origens, sua história, sua natureza, 

suas implicações, os interesses, os agentes envolvidos, as estruturas condicionantes e 

condicionadas, as fronteiras, as práticas pedagógicas enredadas nos processos de ensino e de 

aprendizagem.  

Por se tratar de um tema tão presente no cotidiano escolar, em atividades 

acadêmicas como palestras, seminários, encontros – principalmente na formação de professores 

-, nas mídias (jornais e revistas), nos discursos das autoridades, o currículo é considerado como 

território em disputa (ARROYO, 2011), objeto de fetiche (SILVA, 2003), prática discursiva 

(LOPES; MACEDO, 2011). Neste momento, faz-se necessário transitar pelos diferentes 

significados, convergindo, finalmente, para aquele que coadune com a proposta deste trabalho, 
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a ser discutido no segundo capítulo.  

Arroyo (2011) é bastante enfático ao apresentar o currículo como território em 

disputa, haja vista o espaço que ocupa no ambiente escolar, legitimando (ou não) a entrada de 

determinados conhecimentos. Por esta característica estruturante, torna-se alvo de diretrizes, 

normas, avaliações para a consecução de um documento único, que atenda a projetos societários 

bem peculiares e aos anseios dos grupos dominantes.  

Este autor versa sobre quatro indicadores que ampliam a compreensão do 

currículo como território em disputa: i) a busca incessante pelo conhecimento; ii) a produção e 

o acesso ao conhecimento atuam como critérios de demarcação da condição econômica, 

cultural, étnica, de gênero, se configurando como uma forma de apartheid social; iii) o controle 

que exerce sobre o docente e suas condições de trabalho, desde a formação inicial - em cursos 

mal estruturados, recortados e estanques -, com a formatação de um profissional alienado, 

devotado e replicador; iv) é um campo que concentra as disputas entre Estado, sociedade e suas 

instituições, que se reflete na publicação de leis, decretos, pareceres, currículos mínimos, 

parâmetros curriculares, além das grades, disciplinas, carga horária e horários, revelando a 

configuração das disputas políticas (ARROYO, 2011).   

Silva (2003), ao apresentar o currículo como fetiche, realiza incursão sobre o 

significado histórico atribuído a esta palavra, a partir da colonização dos povos africanos pelos 

portugueses, advindo do substantivo feitiço, para denominar as práticas espirituais dos 

colonizados, desconhecidas pelos colonizadores e de suas religiões dominantes. Com o passar 

dos anos, a concepção do termo unifica-se em torno de um objeto, resguardar em si, o poder e 

a força de causar efeitos sobre o indivíduo. O autor estabelece ainda a diferença entre “nativos” 

e “forasteiros”, numa perspectiva curricular, em que o primeiro termo refere-se aos estudantes, 

professores e pesquisadores, que não o reconhecem como construção humana, e o segundo, são 

aqueles que não são do meio educacional. Segundo Silva (2003, p. 100): 

    
Nesse culto “nativo” do fetiche, o currículo – o conhecimento, a informação, os 

“fatos” – é uma coisa que se possui, que se carrega, que se transmite, que se transfere, 

que se adquire (...). Na cultura “nativa”, o currículo é matéria inerte, inanimada, 

paralisada, a que se atribui, entretanto, poderes extraordinários, transcendentais, 

mágicos. Os poderes do fetiche “currículo” vêm do sobrenatural, do incógnito, do 

sobre-humano, do além. E operam maravilhas, milagres, prodígios. De posse do 

fetiche – o conhecimento corporificado no currículo – os “nativos” se sentem seguros, 

assegurados, protegidos contra a incerteza, a indeterminação e a ansiedade do ato de 

conhecer. (...) O currículo enfeitiça. 

 

A perspectiva defendida por Lopes e Macedo (2011), em que o currículo é uma 

prática discursiva, vincula-se à produção de sentidos. Para essas autoras, o currículo é um 
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objeto, um ato de poder, atribuição de significados, produção de sentidos, fruto da prática. 

Assim, conceituações de currículo formal e oculto, tornam-se inadequadas pela abrangência da 

proposta, dando vazão ao que se vivencia, ao que se pratica, ao que se trabalha na escola.  

Moreira (1997c) ressalta que, entre tantos, quatro significados atribuídos ao 

termo currículo, no contexto pedagógico, se destacam: i) conhecimento escolar, que é o 

conhecimento manuseado pela escola e que o estudante deve aprender; ii) experiências de 

aprendizagem, em que o enfoque se dá nas vivências individuais dos alunos, a ser conduzido 

pela unidade escolar – nesta abordagem, a seleção e a organização destas experiências 

desfrutam de tratamentos privilegiados, se situando como elementos centrais da discussão; iii) 

plano curricular, vinculado à seleção, a ordenação e a hierarquização dos itens que o compõem; 

e iv) trata-se de um texto, onde questões como política, linguagem, sociedade, identidade, 

subjetividade, culturas, ideologia, resistência, percebem-no como espaço propício para análises 

críticas, com vistas a intervenção na realidade. 

Em relação ao quarto e último significado, considerando o currículo como um 

texto, este se aproxima da defesa que é promovida por Lopes e Macedo (2011), vinculando-o a 

uma prática discursiva. Apesar dessas autoras não se posicionarem, abertamente, como adeptas 

às teorias pós-críticas do currículo, todos os elementos apontados por Moreira (1997b) possuem 

estreita relação com esta vertente, que traz os conceitos discutidos por Silva (2015, p. 17): 

“identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saber-poder, 

representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo”. 

Na busca de um conceito de currículo, por diversos percursos na literatura 

referência neste campo de estudo, como é salientado por Silva (2015), identificou-se um 

consenso quanto à existência de várias definições em relação a este termo. Entretanto, Lopes e 

Macedo (2011, p.19) revelam que, considerando desde as normativas oficiais até o cotidiano 

escolar, a conceituação perpassa pelos seguintes elementos em comum: “a ideia de organização, 

prévia ou não, de experiências/situações de aprendizagem realizada por docentes/redes de 

ensino de forma a levar a cabo um processo educativo”.  

Pacheco (2001) contribui com uma conceituação que envolve desde os âmbitos 

da regulação oficial, praticada pelos governos, até as decisões tomadas nos contextos escolares, 

que abarcam os processos de desenvolvimento das diferentes dimensões educacionais: 

    
(...) que não se conceitue currículo como um plano, totalmente previsto, mas como 

um todo organizado em função de questões previamente planificadas, do contexto em 

que ocorre e dos saberes, atitudes, valores, crenças que os intervenientes trazem 

consigo, com a valorização das experiências e processos de aprendizagens 

(PACHECO, 2011, p.17) 
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   Ribeiro (1993) propõe uma reconstrução do conceito de currículo, a partir de 

elementos prioritários e inegociáveis, com viés de atuação na educação básica: desconstrução 

do conceito dominante, trabalho docente, metodologia científica e compreensão das relações 

de poder. A justificativa está assentada na premissa de que o currículo, como posto atualmente, 

sustenta a organização escolar, e por sua vez, fortalece práticas autoritárias, ilegítimas, 

excludentes e decisões arbitrárias.  

   O repensar deste conceito, proposto pela autora, fundamenta-se nos processos 

do ensinar e aprender, com participação ativa e coletiva dos professores – tendo em vista a 

complexidade da ação docente -, embasamento teórico, interação com a comunidade escolar e 

local, espírito científico:  

      
  O currículo é uma construção social do conhecimento, que pressupõe a organização 

e/ou a sistematização dos meios para que esta construção se efetive, a transmissão dos 

conhecimentos já produzidos e as formas de apreendê-los. Portanto, transmissão, 

assimilação e produção de conhecimento são processos que, articuladamente, 

compõem um método científico da construção coletiva do conhecimento escolar, ou 

seja, um currículo, que inclui: 1) as relações que os agentes sociais que dele participam 

(alunos, professores e pesquisadores) num espaço e num tempo determinados e 2) a 

definição de um suporte teórico que o sustente (RIBEIRO, 1993, p. 67, grifo nosso). 

 

   Ao sublinhar as expressões na citação anterior, chama-se a atenção para o 

método científico como condição estruturante da construção do currículo e, para tanto, apoia-

se em Demo (2012), que evidencia duas qualidades deste método: formal e política. A 

primeira qualidade versa sobre o rigor metodológico da investigação científica, com critérios 

bem demarcados quanto às discussões teóricas, as técnicas, aos instrumentos de coleta e 

análise dos dados. Sobre a qualidade política, revela-se a importância da pesquisa para 

intervenção e transformação da realidade e, consequentemente, “assumir compromisso mais 

claro com o enfrentamento prático dos problemas sociais (...)” (DEMO, 2012, p. 34). É mister 

dizer que não há sobreposição de importância entre essas qualidades, mas uma relação 

simbiótica e necessária, que valha o compromisso político assumido pelos educadores, na 

construção de uma sociedade mais democrática, menos desigual.  

   Apesar do esforço teórico envidado por diversos estudiosos para a construção 

de um conceito, como aqueles aqui apresentados, salienta-se que a própria busca por uma 

definição de currículo é conflituosa, pois se constitui como um “campo de toda a sorte de 

estratagemas, interesses e relações de dominação” (GOODSON, 1995, p. 17). Assim, seria 

ingênuo e inadequado não compreender a antecedência e a complexidade que envolvem as 

lutas por tais definições, que precedem a invenção do currículo propriamente dito, conforme 
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salienta Pacheco (2001, p. 16):  

 
Insistir em uma definição abrangente de currículo poder-se-á tornar extemporâneo e 

negativo dado que, apesar da recente emergência do currículo como campo de estudos 

e como conhecimento especializado, ainda não existe um acordo generalizado sobre 

o que verdadeiramente significa. 

 

   Diante do exposto, é importante evidenciar as principais características que se 

pode extrair dos conceitos de currículo aqui citados, apresentados, debatidos e confrontados, 

por diferentes curriculistas: seleção, organização, conteúdos, sequência, controle, 

conhecimento.  

   Entretanto, existe uma compreensão corriqueira do termo de caráter 

reducionista, simplista, se resumindo a aspectos técnicos, burocráticos, administrativos e 

atrelados a avaliação de desempenho, que tem povoado a história da educação brasileira e os 

documentos oficiais da organização curricular, em suas diferentes esferas - municipal, estadual 

e federal -, apesar de toda a produção intelectual, da militância, da resistência e da insurgência 

dos estudiosos deste campo (tão contestado).Este entendimento não é defendido pelos teóricos 

que fundamentam esta investigação.  

 

1.2 O pensamento curricular da educação em Ciências no Brasil: da LDB vigente à terceira 

versão da BNCC3 

 

  Para o início desta discussão, é necessário caracterizar o cenário do país, quanto 

aos aspectos políticos, econômicos e sociais, pela íntima relação que se estabelece com as 

finalidades da elaboração e implementação das políticas públicas, explicitadas nos documentos 

oficiais, com acontecimentos decisivos para os rumos da educação brasileira. 

  A opção de discorrer sobre estes aspectos a partir da promulgação da LBD atual 

se fundamenta no próprio percurso da política curricular a ser investigada. O movimento de 

construção do Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás (CREG) é um 

evento bastante recente e, por esta característica, percebe-se o contexto de influências em que 

se encontra inserido, iniciado na década de 90 (REIS, 2015): a determinação de uma base 

nacional comum curricular pela LDB; a publicação e difusão das ideias contidas nos Parâmetros 

                                                           
3 As trajetórias serão descritas por meio de uma organização temporal, estruturada pelos principais fatos da 

educação e publicação dos documentos oficiais brasileiros, com inserção de fatos a respeito da trajetória do 

componente curricular Ciências (programa de estudo, carga horária, formação inicial de professores, entre outros) 

no ensino fundamental. Todavia, Krasilchik (1987, p. 5) faz um alerta sobre a organização em períodos: “É preciso 

frisar, no entanto, que os processos foram contínuos e em alguns casos superpostos, não servindo aos limites 

estabelecidos como marcos nítidos de transição”. 



31 

 
 

Curriculares Nacionais (PCNs), tais como temas transversais, interdisciplinaridade, 

competências e habilidades; a “era das diretrizes”, iniciadas em 1997, que abrangeram todas as 

etapas e modalidades da Educação Básica; a instituição das avaliações externas tais como o 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb).  

  Com base nesses acontecimentos, verifica-se que a década de 90 se constituiu 

como um marco para as políticas educacionais brasileiras, que promoveram mudanças 

significativas nos rumos do debate escolar, em âmbitos federal, estadual e municipal, e que 

estão em desenvolvimento até a atualidade. Entretanto, é importante mencionar alguns eventos 

ocorridos nos anos 80, os quais foram decisivos para os acontecimentos dos anos 90.  

   As primeiras discussões, com vistas às reformas curriculares, ocorreram nos 

anos 80, tendo como pano de fundo, as mudanças no contexto político e social no Brasil, 

conforme pontua Barreto (1998). Estas, passaram a afirmar o caráter social do conhecimento, 

como compromisso junto às classes que sempre foram excluídas dos benefícios sociais, se 

instalando a pedagogia crítico-social dos conteúdos, com a defesa de que a escola seria o local 

privilegiado para a população, que antes não tinha acesso ao saber socialmente valorizado. 

Ainda no contexto de mudanças sociais no país, os currículos passam a ser 

impregnados por discussões relativas à formação para a cidadania e aos direitos individuais, os 

quais deram ênfase à democratização do acesso à educação, contrapondo a associação ao mundo 

do trabalho, manifestando a necessidade urgente de participação ativa nas diferentes esferas 

sociais (BARRETTO, 1998). 

Uma nova Constituição foi promulgada em 1988, e no Art. 210 fica estabelecido 

que, pelo Estado, “serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 

regionais” (BRASIL, 1988). 

No terreno político, conforme Ghiraldelli Jr. (2015), Fernando Collor de Mello, 

ex-governador do Estado de Alagoas, com o discurso de combater a corrupção, “caçar os 

marajás”, retornar com medidas populistas, promover a “redenção” dos mais pobres, e apoiado 

pela maior rede de televisão aberta brasileira - Globo -, foi o primeiro presidente eleito por voto 

direto, após o período do Regime Militar, no ano de 1990. No aspecto econômico, instituiu o 

Plano Collor, que propiciou abertura surpreendente do mercado para as importações, o que 

repercutiu em falências das pequenas e médias empresas nacionais e a elevação dos índices de 

desemprego. Se ainda não bastasse todo esse processo, os montantes das poupanças foram 

confiscados e viu-se assentar um quadro de hiperinflação, acompanhado de recessão histórica 
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e graves denúncias de corrupção, marcas indeléveis na memória dos brasileiros. Neste cenário, 

Ghiraldelli Jr. (2015, p. 224) ressalta que a 

 
política educacional foi conturbada e improdutiva, além de se fixar em frases 

meramente demagógicas, por exemplo, “a de construção de centenas de CAICs”, ou 

seja, escolas no modelo dos “Brizolões”, uma forte marca do PDT que havia virado, 

de certo modo, uma peça de bom “marketing político” de Leonel Brizola. 

 

A abordagem de Yanaguita (2011) complementa esses apontamentos ao discutir 

dois documentos, publicados pelo governo Collor, sobre as políticas educacionais: Programa 

Setorial de Ação do Governo Collor na Área da Educação (1991-1995) e Brasil: um Projeto de 

Reconstrução Nacional (1991). Essas propostas estavam marcadas pelas linhas mestras da nova 

ordem mundial e do neoliberalismo, ditadas pelos organismos multilaterais.  

Nesse cenário, os princípios defendidos pela Teoria do Capital Humano são 

reforçados, na qual a educação é concebida numa perspectiva utilitarista e a capacidade humana 

é traduzida em capital, sendo mais um objeto da cadeia produtiva do mercado, retomando as 

discussões que fundamentaram o tecnicismo defendido pela Reforma Nº 5.692/71. “Assim, as 

ideias de equidade, eficiência, qualidade e competitividade são introduzidas na educação” 

(YANAGUITA, 2011, p. 3), e essa passa a ser vista como um mecanismo de ascensão social.  

Apesar da crescente fase neoliberal no governo de Collor de Melo (1990-1992), 

o campo educacional é marcado por um período de muitas palavras e poucas ações 

(YANAGUITA, 2011). O presidente Collor permaneceu dois anos no mandato, renunciando ao 

cargo, no dia 02 de outubro de 1992. Isto se deu pela pressão dos “Caras-Pintadas”, movimento 

em que os jovens estudantes pintaram os rostos com as cores verde e amarelo e ocuparam as 

ruas de dezenas de cidades brasileiras, exigindo a saída do presidente, envolvendo denúncias 

de corrupção.  

O então, vice-presidente, Itamar Augusto Cautiero Franco, assume a presidência 

de um país devastado, caracterizando seu governo por reestruturar o Poder Executivo, em 

virtude do desmantelamento de várias instituições (GHIRALDELLI JR., 2015). Um dos 

principais acontecimentos desta gestão é a implantação do Plano Real, sob a coordenação do 

então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, com a culminância da nova moeda, o 

Real (R$), que traz como pontos positivos a redução histórica da inflação e a estabilidade da 

economia brasileira.  

As mudanças das políticas educacionais do Governo Itamar Franco (1992-1995) 

foram estabelecidas no documento Plano Decenal de Educação para Todos 1993-2003, 

resultado da participação do Brasil na Conferência de Educação para Todos, realizada na cidade 
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de Jomtien (Tailândia), em 1990, coordenada pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) e Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), instituições 

que o Estado Brasileiro se subordina. Assim, o país buscou o cumprimento de todos os pactos 

estabelecidos, a fim de angariar financiamento estrangeiro (YANAGUITA, 2011).  

O Plano Decenal de Educação para Todos 1993-2003 relata que os resultados 

insatisfatórios do ensino fundamental se deviam a problemas de ordem pedagógica, também 

observados na precariedade das construções curriculares, e apresentava, para a reversão do 

quadro, as seguintes ações: fixação dos conteúdos mínimos; estabelecimento de programas 

curriculares inovadores; implementação de programas de enriquecimento curricular da 5ª à 8ª 

série (para atendimento aos alunos com atraso escolar); ajustes na legislação que viabilizassem 

reformas curriculares e estimulassem novas experiências. Entretanto, este Plano se realiza 

minimamente (YANAGUITA, 2011).  

Fernando Henrique Cardoso (FHC), em 1995, toma posse como Presidente da 

República, e a política educacional foi formulada com base nas ideais neoliberais, sob 

orientações de organismos internacionais multilaterais, alternando as ações do poder executivo 

entre centralizadoras e descentralizadoras (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012). Em seu 

primeiro ano de governo, FHC coloca o ensino fundamental como prioridade e o currículo 

nacional como um dos pontos de atenção. O ano de 1996 é considerado o Ano da Educação e, 

entre os desdobramentos da reforma, observa-se a instauração de cursos de formação para 

professores de Ciências e o estabelecimento de mecanismos de controle do trabalho docente 

(IDEM, 2012). Os princípios anunciados na Constituição, tais como pluralismo de ideias e 

concepções pedagógicas, são “cumpridos” pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1997. 

  Apesar de ter sido publicada em 20 de dezembro de 1996, a atual Lei LDB nº 

9.394/96, é fruto de uma longa trajetória, que teve seu início antes da promulgação da 

Constituição Federal de 88 (CF/88), com a escrita da “Carta de Goiânia”, capital que sediou a 

IV Conferência Brasileira de Educação, no ano de 1986, “contendo as propostas dos educadores 

para o capítulo da Constituição referido à educação. ” (SAVIANI, 1997, p. 35).  

  Antes do texto atual, diferentes projetos de lei foram apresentados à Câmara dos 

Deputados, logo após a promulgação da CF/88, em anos e momentos distintos (SAVIANI, 

1997), depois de oito anos de discussão no Congresso Nacional (DURHAM, 2010), a saber:  

I) texto base do Professor Demerval Saviani, com acréscimo de oito artigos sobre a destinação 

de recursos, de autoria do Deputado Octávio Elísio, 1986-1988;  

II) texto substitutivo do Deputado Jorge Hage, relator do projeto de lei, aceito por unanimidade 
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pela Comissão da Educação, Cultura e Desporto, em 1990, e aprovado, finalmente, em plenária 

na Câmara dos Deputados;  

III) texto de autoria do Senador Darcy Ribeiro, 1992-1993, concedido pelo sistema bicameral 

do Parlamento Brasileiro, que não era legitimado pelos educadores;  

IV) texto aprovado na Câmara dos Deputados e refutado pela Comissão de Educação do Senado 

(1995), e por sucessivas artimanhas, a versão de Darcy Ribeiro, alinhada com o projeto de 

governo FHC, foi reavivada e aprovada, em 1996. 

  Depois de muitas idas e vindas do substitutivo do segundo projeto de Darcy 

Ribeiro, que resultou na atual Lei Nº 9.394/96, entendida por Ghiraldelli Jr (2015, p. 226) como 

resultado “de intensa luta parlamentar e extraparlamentar”, Saviani (1997) caracteriza o texto 

legal como inócuo e genérico, que viabiliza a realização de reformas pontuais e menos 

impactantes, administradas em pequenas quantidades, num viés neoliberal, com atuação 

mínima do Estado e a transferência da responsabilidade à sociedade, pelo subterfúgio da 

parceria, por meio da implantação de programas como “Amigos da Escola”, “Acorda, Brasil. 

Está na hora da escola” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012). 

  Sob o prisma do currículo, ressalta-se que três artigos, na atual lei educacional 

brasileira, tratam especificamente deste objeto: no Título IV, Da Organização da Educação 

Nacional, o Art. 9, alínea IV, e no Título V, Dos Níveis e das Modalidades de Educação e 

Ensino, os Art. 26 e Art. 27: 

 
Art. 9º A União incumbir-se-á de:        

(...)  

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum; 

(...) 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 

devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos.           (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo 

da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da 

realidade social e política, especialmente do Brasil. 

(...) 

§ 10.  A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base 

Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de 

Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação. (Incluído pela Lei 

nº 13.415, de 2017) 

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes 

diretrizes: 

I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 

cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento; 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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III - orientação para o trabalho; 

IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 

(BRASIL, 2017). 

    

  Três autores, educadores brasileiros, renomados pelas discussões sobre 

legislação educacional, apresentam reflexões sobre esses artigos, em diferentes perspectivas, 

que evidenciam o distanciamento e, até mesmo o estranhamento, entre concepções teóricas, no 

qual se observa a dicotomização em duas vertentes: Demo (2004), de um lado e, Saviani (1997) 

e Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), de outro. 

  Demo (2004) exalta a flexibilização da lei no que tange à parceria entre os entes 

da federação, com vistas à formação básica nacional a todos os cidadãos. O autor aponta que, 

de acordo com o legislador, “(...) a linguagem usada aponta, de novo, para a importância de 

uma formação básica comum, por tratar-se do mesmo país, mas os currículos serão comuns 

apenas em seus conteúdos mínimos, para que sejam viáveis graus de liberdade (...)” (DEMO, 

2004, p. 17).   

  Aqui, há um entendimento que o texto é bem permissivo, e a máxima deste 

aspecto é observada quando o regionalismo tem espaço privilegiado na composição da parte 

diversificada e não explicita os componentes curriculares obrigatórios para o ensino 

fundamental. Para Demo (2004), este trecho é o ápice do espírito de abertura, diante de um 

Congresso e Senado tão conservadores à época da aprovação.  

  No outro extremo, Saviani (1997) e Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) alegam 

que a abertura dispensada ao currículo, verificada no texto legal em questão, é um artifício para 

a inserção de programas/projetos como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

(BRASIL, 1998a), que demonstram a centralização das decisões do processo educativo, 

disfarçado pelo discurso de servirem como referência para que as secretarias estaduais, 

municipais e as escolas produzissem seus currículos.  

A visão defendida pela última vertente demonstra que a reforma educacional 

efetivada por FHC se estabeleceu mediante a articulação entre o currículo e os demais 

elementos do universo escolar, empreendendo mudanças consideráveis, que permanecem 

atualmente: aperfeiçoamento do sistema de avaliação nacional, inserção do Brasil no Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA); revisão do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD); programa de formação de professores, em virtude do disposto na LDB Nº 

9.394/96; criação de programas de transferências de renda à família de baixo poder aquisitivo. 

Salienta-se ainda, que essas ações foram desenvolvidas celeremente, com o apoio da mídia e 

distante das instituições de ensino superior (DURHAM, 2010; LIBÂNEO; OLIVEIRA; 
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TOSCHI, 2012). 

A partir de 1996, o Ministério da Educação (MEC) passou a elaborar diretrizes 

mais detalhadas, a partir dos conteúdos trabalhados em cada componente curricular, os PCNs4, 

que trouxeram aos marcos da educação brasileira, segundo Barretto (2006), tendências 

contemporâneas de currículo, com a proposta do ensino de temas transversais e a ampliação das 

portas para o debate de temas antes renegados, como por exemplo, a pluralidade cultural, 

educação sexual, ambiental e ética, trabalho e consumo, em todas as escolas de educação básica.  

A elaboração dos PCNs atendia o disposto na CF/88, em que a definição dos 

conteúdos mínimos é de responsabilidade do Poder Executivo, mas, fomentaria o desconforto 

entre instâncias de poder devido às deliberações do MEC frente às atribuições do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), sendo este último, o responsável pelas decisões sobre as 

orientações curriculares, propostas pelo MEC. Entretanto, o CNE toma conhecimento dos 

PCNs por vias indiretas, após terem sido amplamente divulgados na sociedade, num movimento 

invertido (BONAMINO; MARTINEZ, 2002).  

A queda de braço entre CNE e MEC não se encerra tão rapidamente e, o 

Conselho delibera sobre a não obrigatoriedade dos PCNs nas formulações curriculares das redes 

de educação, enfatizando a importância do projeto político pedagógico de cada escola. Em 

contrapartida, o MEC exige que as concepções dos Parâmetros estejam presentes nas obras 

submetidas à aprovação no Programa Nacional do Livro Didático, em articulação com as 

editoras, e nos programas de formação de professores, com o projeto denominado Parâmetros 

em Ação, desenvolvido a partir de 1999, em parceria com as Secretarias de Educação. Com 

isso, nota-se a disputa política entre duas instituições do Estado por um território extremamente 

complexo e tenso (BARRETTO, 1998; MACEDO, 2001; BONAMINO, MARTINEZ, 2002). 

Pelas palavras de Bonamino e Martinez (2002, p. 371), é possível conjecturar os 

motivos pelos quais o MEC almejava que os PCNs estivessem, o mais rápido possível, nas 

redes públicas de educação e nas escolas privadas e, por conseguinte, nas mãos dos professores: 

 
Quem conhece os PCNs pode perceber claramente a distância existente entre o que 

poderia ser um conjunto de conteúdos mínimos e obrigatórios para o ensino 

fundamental, ou uma proposta de diretrizes curriculares, e uma complexa proposta 

curricular, que contém diretrizes axiológicas, orientações metodológicas, critérios de 

avaliação, conteúdos específicos de todas as áreas de ensino e conteúdos a serem 

trabalhados de modo transversal na escola.  

    

                                                           
4 Os PCNs foram publicados para as três etapas da Educação Básica. Entretanto, para a Educação Infantil, foram 

divulgados com a nomenclatura de Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, em três volumes, no 

ano de 1998.    
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Compreende-se, então, que se trata de um projeto maior, um documento com 

intenções mais audaciosas do que se previa, para além de orientações curriculares, se 

distanciando de sua função principal, à medida que intenta definir a proposta educacional de 

uma nação, defendendo, inclusive, determinada teoria da aprendizagem. Como exemplo, 

sublinha-se a organização do ensino fundamental em ciclos, sendo esta a forma de estruturação 

dos PCNs de 5ª a 8ª série5, os quais compreendem o terceiro e quarto ciclo, organização que 

não se efetivou na educação brasileira.  

A inserção de discussões sobre os temas transversais se pauta no entendimento 

que a escola é um local para transmissão de valores e atitudes, a partir de influências advindas 

da concepção espanhola na elaboração de currículos e da Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos (Tailândia, 1990). Para tanto, torna-se imprescindível a mobilidade entre os 

componentes curriculares e seus conteúdos, num viés interdisciplinar e transversal 

(BARRETTO, 1998; 2006; 2012).  

  Os PCNs do ensino fundamental foram organizados em dois grupos, observadas 

as particularidades de cada fase do mesmo: 1) 1ª a 4ª série e 2) 5ª a 8ª série. Por análise inicial, 

observou-se que o referido documento está estruturado em volumes, com a seguinte sequência: 

texto introdutório; as especificidades dos componentes curriculares; discussão dos temas 

transversais eleitos. Em ambos os agrupamentos, se apresentaram quatorze (14) volumes6, 

dentre os quais, um se dedica, especificamente, ao debate da prática pedagógica de Ciências 

Naturais. Este volume, do segundo grupo (3º e 4º ciclo), será objeto de breve análise nos 

próximos parágrafos. 

  O PCN do componente curricular Ciências Naturais, de 5ª a 8ª série/3º e 4º ciclo 

(BRASIL, 1998b), é um documento que está organizado em duas partes. A primeira apresenta 

a trajetória do ensino de Ciências no Brasil, assume a teoria da aprendizagem significativa, por 

influência de estudiosos da Região Sul e Sudeste do país, aborda o processo avaliativo, os 

critérios de seleção de conteúdos e estabelece os eixos temáticos para essa fase do ensino 

fundamental, que difere dos anos iniciais: Ser Humano e Saúde; Vida e Ambiente; Tecnologia 

e Sociedade (eixo bastante valorizado, devido à tendência “Ciência, Tecnologia e Sociedade” - 

CTS); Terra e Universo. A segunda parte se destina aos conteúdos propriamente ditos, 

                                                           
5 As nomenclaturas utilizadas para o Ensino Fundamental são apresentadas conforme documentos em análise, 

respeitando o período da história da educação brasileira e suas particularidades. 
6 Esse quantitativo de volumes é apresentado pelo MEC em versões eletrônicas disponíveis para download em 

dois endereços eletrônicos: http://portal.mec.gov.br/par/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-

2007048997/12640-parametros-curriculares-nacionais-1o-a-4o-series e 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12657:parametros-curriculares-nacionais-5o-a-8o-series. 
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pertinentes a cada ciclo, por eixo, separadamente, respeitadas as especificidades das idades e 

grau de compreensão dos estudantes. O texto é de fácil leitura e procura estabelecer diálogos 

com o professor-leitor, na tentativa de descrever e fazer-se incorporar ao cotidiano pedagógico.  

 Sobretudo, não se pode esquecer que o direcionamento presente ao longo deste 

documento está circundado pelas seguintes ideiais: i) de integração, quase (ou), obrigatória 

entre os componentes curriculares; ii) de elevar o status dos temas transversais ao de disciplinas 

escolares, para que o indivíduo seja ativo frente às questões da sociedade e; iii) de um aparato 

normativo definidor do trabalho a ser realizado nas escolas brasileiras (MACEDO, 1999, 2001). 

Essa tríade de intenções provocou um estado de inquietação nos professores da Educação 

Básica, associado a sentimentos de medo e incertezas, sendo um dos principais motivos do uso 

descontinuado dos PCNs, enquanto proposta “curricular”, conforme relato de Macedo (1999, 

p. 43: 

      
Embora não se trate propriamente de uma novidade, as comunidades escolares 

entraram em clima de perplexidade, tendo surgido aqui e ali inúmeras dúvidas sobre 

o que seriam os tais temas transversais, sobre como seria possível, trabalhá-los, sobre 

a diferença entre temas transversais, interdisciplinaridade e trabalho por projetos. O 

documento do MEC pouco ajuda na elucidação dessas questões. Ao mesmo tempo 

em que é excessivamente diretivo nos volumes dedicados às disciplinas clássicas, 

deixa inúmeras lacunas nos temas transversais.  

 

  O CNE, ainda na tentativa de instituir o caráter não obrigatório dos PCNs, 

elabora, por meio da Câmara de Educação Básica, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental (DCNs), publicadas por meio da Resolução CEB Nº 2, de 7 de abril de 

1998. Para Bonamino e Martinez (2002), essas Diretrizes são mais uma prova da tensão 

existente entre CNE e MEC sobre as questões e as decisões curriculares.  

Composta de quatro artigos e tendo a LBD como principal subsídio para sua 

redação, tais Diretrizes expressam sete princípios para a construção de propostas curriculares, 

em âmbito nacional, estadual, municipal e local (escolas), e se posicionam como um documento 

à frente dos PCNs, tendo em vista a incorporação dos debates relativos aos direitos humanos e 

ao Estatuto da Criança e do Adolescente (BONAMINO; MARTINEZ, 2002). O texto legal não 

se abstém de mencionar sobre os temas transversais, porém não credita a iniciativa aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais.  

As Diretrizes Curriculares de 1998 listam ainda, as áreas do conhecimento que, 

por sua vez, se desdobram nos componentes curriculares do ensino fundamental. Na análise de 

Bonamino e Martinez (2002), a relevância desse documento está na defesa de duas ideias 

imprescindíveis para o debate do currículo: i) o compartilhamento da tarefa de elaboração e 



39 

 
 

implementação curricular pelos entes federados e comunidade escolar, numa perspectiva 

colaborativa, desde o planejamento até o desenvolvimento de todas as etapas e ii) a abordagem 

de aspectos pedagógicos, expressos, principalmente, no terceiro princípio.  

Após a publicação dos PCNs e das Diretrizes Curriculares pelo MEC, entre os 

anos de 1997 e 2002, a discussão abordada pelo Parecer CNE/CEB Nº 7/2010 aponta que esses 

documentos se tornaram meros papéis, tornando-se sem efeito, na condução do debate 

curricular nacional, principalmente pelos educadores (REIS, 2015).  

  Em 2003, o ex-deputado federal por São Paulo, fundador, líder e principal 

representante do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, assume a presidência da 

República, em um momento em que o país usufruía de certa estabilidade econômica. O alvo 

principal de seu programa de governo era a classe menos favorecida, os mais pobres, com vistas 

à redução da desigualdade social. Desde então, programas de transferências de renda foram 

reformulados e sua abrangência ampliada (OLIVEIRA, 2009). 

  Como observam Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), as políticas educacionais 

deste mandato estão descritas no documento “Uma Escola do Tamanho do Brasil”, onde se 

reconhece que o acesso a essa área social é direito subjetivo do indivíduo e condição sine qua 

non para o alcance da cidadania e transformação da realidade. Assim, o documento está 

estruturado em três diretrizes: i) a democratização do acesso e garantia de permanência; ii 

qualidade social da educação, que foi a principal pauta de debate dos anos subsequentes e; iii) 

instauração do regime de colaboração e da democratização da gestão, atrelado ao controle social 

e ao envolvimento participativo da comunidade.  

Em 2006, é publicada a Lei Nº 11.274, que traz em seu bojo uma das principais 

mudanças para o ensino fundamental: sua ampliação para nove anos, com o ingresso das 

crianças aos seis anos de idade. Segundo o MEC (BRASIL, 2006) essa decisão está respaldada 

em três constatações: i) as crianças da elite frequentam o ambiente escolar e, portanto, é 

necessário democratizar o acesso a um maior número de sujeitos das classes populares, nesta 

idade; ii) as crianças de seis anos, de acordo com o Censo Escolar, estavam matriculadas no 

ensino fundamental; iii) os resultados das avaliações externas demonstraram que crianças com 

ingresso anterior aos sete anos apresentavam melhores desempenhos.  

No final do século XX, o protagonismo do CNE é retomado, e ocorre uma série 

de publicações de diretrizes curriculares para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, separadamente, revelando a divisão da Educação Básica nos âmbitos institucionais. 

Estas orientações são construídas a partir da concepção de expectativas de aprendizagens 

(REIS, 2017). 
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  No segundo mandato do Presidente Lula (2007-2010), a política educacional foi 

estabelecida no Plano de Desenvolvimento da Educação, que “(...) por meio do Decreto nº 

6.253/2007, assumiu o que foi estabelecido no Plano Nacional de Educação (...)” (LECLERC, 

2012, p. 312) e, concomitante, ao lançamento do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação. A partir de então, a implantação e a implementação de todos os projetos e programas 

do MEC encontraram apoio neste projeto maior. Entre vários, enumeram-se os de maior 

impacto para a Educação Básica: Piso Nacional do Magistério, Índice Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)-

Ensino Médio e Programa Mais Educação (SAVIANI, 2007).  

   A ampliação do ensino fundamental para nove anos impactou diretamente na 

reelaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCNEB), 

homologadas pelo MEC, em julho de 2010.  

No final de 2010, são publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, Resolução Nº 7, de 14 de dezembro de 2010 (BRASIL, 

2013), que revogou as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, instituídas 

pelo CNE em 1998, já obsoletas. Estas últimas, conforme avaliação de Ghiraldelli Jr. (2015), 

são frágeis, do ponto de vista do sistema avaliativo implantado no país, por não apresentarem, 

descritivamente, os conteúdos a serem trabalhados nas escolas, mas, são profundas, ao 

revelarem suas posições ideológicas.  

  Em que pese a entrevista do relator do parecer e autor do texto da Resolução 

acima citada, Antonio Cesar Russi Callegari, em entrevista à Univesp TV, no dia 17 de janeiro 

de 2011, quando ressalta que as Resoluções não têm força de lei, apesar de seu caráter 

mandatório devido às atribuições do CNE, as DCNEF listam, em seu Art. 15, os componentes 

curriculares obrigatórios, em que Ciências faz parte deste rol. 

  Os comentários tecidos por Reis (2017) mostram que, nas diretrizes curriculares 

nacionais da primeira década do século XXI, há um foco nas concepções de direitos à 

aprendizagem e ao desenvolvimento, que se materializam em 2015, versão preliminar da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC).  

  Em janeiro de 2011, Dilma Rousseff é diplomada como a primeira mulher 

Presidenta do Brasil, dando continuidade ao governo petista, em sucessão a Lula, no qual foi 

ministra de Minas e Energia e da Casa Civil. Em seu primeiro mandato, opta por dar 

prosseguimento às principais políticas de seu antecessor. É reeleita para o segundo mandato, 

em 2014, assumindo o cargo, em 2015, em meio a inúmeras críticas, principalmente, devido à 

delicada relação com o Congresso, baixo crescimento da economia, denúncias de desvio de 
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verbas públicas envolvendo nomes fortes de sua equipe e manifestações que externavam a 

insatisfação da população. Em 17 de abril de 2016, o processo de impeachment de Dilma é 

aprovado pela Câmara dos Deputados, em Brasília, e encaminhado diretamente ao Senado 

Federal. Em 12 de maio do mesmo ano, o Senado aprova a abertura do processo de afastamento 

da Presidenta e Michel Temer, vice-presidente, assume a gestão, interinamente. Dilma foi 

considerada oficialmente deposta do cargo em 31 de agosto de 2016. 

  No plano educacional, a condução das políticas do governo Dilma é balizada 

pela continuidade do Plano de Desenvolvimento da Educação e sanciona, sem vetos, o Plano 

Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, Lei Nº 13.005/2014, em 25 de junho de 2014, em que 

na Meta 2, Estratégia 2.2, evidencia a elaboração de uma base nacional comum curricular para 

a Educação Básica pela União, em parceria com os estados e os municípios.  

  Na posse de seu segundo mandato, Dilma enfatizou que a educação seria a 

prioridade das prioridades em seu governo, ao anunciar o slogan “Brasil, Pátria Educadora”. 

Como esclarecimento deste tema, a presidente explicou que o sentido era mais amplo: todas as 

ações do governo seriam balizadas em princípios formativos, cidadãos, éticos e republicanos. 

Em seu discurso, salientou o aumento dos investimentos na área via royalties do pré-sal, que 

seriam colocados à disposição para a melhoria da educação básica e ensino superior.  

  Desde 2015, professores e pesquisadores da educação básica, curriculistas e 

estudiosos deste campo, têm direcionado suas atenções para o movimento de construção da 

BNCC, que se encontra em pleno desenvolvimento no cenário brasileiro, haja vista o 

cumprimento dos dispositivos legais – CF/88, a Lei Nº 9.394/96, as DCNEB e o PNE –, por 

meio da determinação dos direitos e objetivos de aprendizagem. 

  A primeira versão da Base, publicada em 2015, foi o resultado de um trabalho 

de cento e dezesseis (116) especialistas (professores universitários, professores indicados pelo 

Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed) e pela União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (Undime)). É exposta à consulta pública entre março de 2015 e 

setembro de 2016, para análise e contribuições da sociedade civil, de organizações e entidades 

científicas, por meio de uma plataforma digital bem sofisticada, do ponto de vista tecnológico 

(REIS, 2017).  

  Esse trabalho, na Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte de Goiás 

(Seduce), é conduzido pela Superintendência de Ensino Médio e a rede estadual de educação 

de Goiás se destacou no número de contribuições a esta versão. Para tanto, foi instituído no 

calendário escolar o “Dia D” (24 de novembro de 2015) para mobilização dos profissionais da 

educação com o objetivo de discutir, nas unidades escolares, o documento base da BNCC 
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(GOIÁS, 2015). 

  Conforme avaliação da Associação Brasileira de Ensino de Biologia/SBEnBio 

(2015), quanto a primeira versão da BNCC, no componente curricular Ciências, há uma 

paridade entre os conteúdos de biologia, astronomia, química, física e geociências, o que é visto 

como positivo e favorável quanto ao enriquecimento curricular. Entretanto, a proposta 

desconsiderou a tradição curricular da disciplina e a lógica formativa dos conhecimentos 

relativos ao corpo humano, promovendo a fragmentação do tema ao longo dos anos finais do 

ensino fundamental, o que dificulta a compreensão do assunto. Outro ponto observado pela 

SBEnBio, que merece destaque, é a ausência dos temas transversais, que são assuntos de 

primeira ordem, para a composição de uma transversalidade, característica do ensino de 

Ciências.  

Macedo (2015), na análise da primeira versão da BNCC, alerta para a 

terminologia apresentada no texto: direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Para essa 

autora, tal nomenclatura evoca os princípios da performance, de base eficientista da gestão 

empresarial, para o meio educacional: evidente influência das redes públicos-privados, como 

por exemplo, o grupo Todos pela Educação, e instrumentos que se vinculam à avaliação. 

Entretanto, o texto da Base se constitui em uma mescla de duas tradições distintas, que 

permearam a produção dos textos curriculares desde a década de 90, do século passado, mas 

que não omite a diferença entre elas: i) o eficientismo contemporâneo, de matriz neoliberal e 

operacional e ii) a pedagogia histórico-crítica (MACEDO, 2015).  

Segundo Reis (2017), as doze milhões de contribuições, de todo o país, foram 

sistematizadas pela Universidade de Brasília e Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, o que resultou na segunda versão da Base.  

Esta versão foi avaliada por professores das escolas estaduais de Goiás, em um 

seminário, ocorridos nos dias 02 e 03 de agosto de 2016, com a participação de cerca de 

quinhentas (500) pessoas. O centro do evento foi a análise dos objetivos de aprendizagem e 

textos introdutórios, organizados por componente curricular, área do conhecimento e por etapa 

de ensino (GOIÁS, 2016), que reverberou em um relatório com as contribuições do estado, as 

quais foram encaminhadas ao MEC.   

Em abril de 2017, o MEC encaminhou ao CNE a terceira e última versão da 

Base, sem a presença da organização curricular prevista para o Ensino Médio, para aprovação 

do texto e os devidos trâmites: 

   
O CNE irá elaborar parecer e projeto de resolução sobre a BNCC, que serão 

encaminhados ao MEC. A partir da homologação da BNCC começa o processo de 
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formação e capacitação dos professores e o apoio aos sistemas de educação estaduais 

e municipais para a elaboração e adequação dos currículos escolares (MEC, 2017).  

 

A última versão é caracterizada pela presença de dez competências gerais, o que 

promove um retorno à ideia das expectativas de aprendizagem. Este conceito está embasado 

em experiências exitosas de outros países e na lógica dos organismos multilaterais, nos quais 

as competências são os conhecimentos mobilizados, operados e aplicados. São visíveis os 

impactos desta configuração da BNCC: i) será uma lei, e, como tal, obrigatória, diferentemente 

dos PCNs e das Diretrizes Curriculares Nacionais; ii) interferência na formação de professores, 

na produção de material didático, na organização do sistema de ensino brasileiro, pois se sabe 

que o currículo define a estruturação do sistema básico da educação, e nas avaliações externas 

(REIS, 2017). 

Antes que a aprovação da terceira versão acontecesse, o CNE realizou cinco 

audiências públicas, nas diferentes regiões geográficas do país (Manaus, Recife, Florianópolis, 

São Paulo e Brasília), entre os meses de junho a setembro de 2017, com o objetivo de 

consubstanciar os elementos de elaboração do parecer e do projeto de resolução. Segundo o 

CNE, estiveram presentes mil setecentos e sete (1707) participantes nas audiências, com 

representantes das instituições educacionais, sindicatos e público em geral. 

Paralelamente à realização das audiências públicas, em agosto de 2017, o 

Consed e a Undime, apoiados tecnicamente pelo Movimento pela Base Nacional Comum e 

Comunidade Educativa, produziram o Guia de Implementação da Base Nacional Comum 

Curricular: Orientações para o processo de implementação da BNCC – Um Guia feito por 

gestores, para gestores.  

Este manual apresenta sete etapas para a implementação da Base nas redes de 

ensino, mas, discorre apenas sobre as três primeiras, com a justificativa de o texto nacional não 

ter sido homologado até a data. O documento em questão destaca i) a instituição de um regime 

de colaboração entre redes estaduais e municipais e de uma estrutura de governança com a 

presença de uma comissão estadual, um comitê deliberativo e uma equipe técnica, ii) o estudo 

das referências curriculares, considerando a realidade local, os modelos de currículo e as 

avaliações externas (o CREG é apontado como um documento curricular) e iii) (re)laboração 

do novo currículo. Ressalta-se que cada uma dessas etapas se desdobra em atividades concretas, 

na perspectiva de um plano de ação.  

Em continuidade aos trabalhos, nos meses de outubro e novembro de 2017, o 

CNE encaminha ao MEC as contribuições obtidas nas audiências públicas e inicia o processo 

de debate, a partir das análises realizadas, sugerindo a inclusão de temas relativos à diversidade, 
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por meio da alteração do documento. Essa atividade foi conduzida pela Comissão Bicameral 

do CNE.  

No dia 15 de dezembro de 2017, são aprovados o Parecer CNE/CP Nº 15/2017 

e o projeto de resolução que trata da aprovação do texto da BNCC para a Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, pelo CNE. A votação teve vinte (20) votos favoráveis e três (03) 

desfavoráveis, das conselheiras: Márcia Angela da Silva Aguiar, Aurina Oliveira Santana e 

Malvina Tania Tuttman. Em 20 de dezembro do mesmo ano, a Base é homologada pelo 

Ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, e no dia 22 do mesmo mês, a Resolução 

CNE/CP Nº 2/2018, que institui e orienta a implantação da BNCC, a ser respeitada, 

obrigatoriamente, ao longo das etapas e respectivas modalidades, no âmbito da Educação 

Básica é aprovada.   

Reis (2017) argumenta que o cenário que se vislumbra não é o melhor, pois a 

implantação da terceira versão da BNCC, já homologada, será um retrocesso para a educação 

brasileira, uma vez que, haverá um currículo único, onipresente, padrão, prescritivo, com 

pouquíssimos espaços para inserção de temas previstos na Parte Diversificada, impactando as 

redes estaduais e municipais, de forma violenta, inclusive com a introdução de metodologias 

de ensino, na busca do mais absoluto e refinado controle curricular.   

Depois do cumprimento desses trâmites legais, no dia 09 de fevereiro de 2018, 

a Seduce retomou as atividades para implementação da BNCC, junto à Undime, com a 

celebração de convênio de colaboração entre as entidades e a instituição de um comitê. Em 07 

de março do corrente ano, é instituída, por meio de Portaria Nº 0869/2018-GAB/SEDUCE, 

publicada no Diário Oficial de Goiás, a Equipe de Currículo, composta por vinte e quatro (24) 

técnicos pedagógicos, professores das redes municipal e estadual de Goiânia, com o objetivo 

de construir/revisar o currículo.  
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CAPÍTULO 2 

AS TEORIAS CRÍTICAS DO CURRÍCULO, A REFLEXÃO DE 

SACRISTÁN E O CURRÍCULO REFERÊNCIA 

 

Na verdade, se tivéssemos de apontar uma das áreas mais negligenciadas pela intelectualidade 

educacional, esta seria exatamente o estudo crítico da relação entre as ideologias e o 

pensamento e a prática educacionais, o estudo da variação das hipóteses do senso comum que 

orientam nossa área tecnicamente dominada. Essa atitude crítica desnudaria os interesses e 

compromissos políticos, sociais, éticos e econômicos aceitos sem maior questionamento, ou 

seja, aceitos como se disséssemos “é assim que a vida é”, em nosso cotidiano como 

educadores.   

Michael Whitman Apple (1997) 
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Como retratado até aqui, o Capítulo 1 atentou-se para a exposição sobre o 

conceito de currículo e a historicização dos documentos curriculares oficiais brasileiros, com a 

intenção de descrever o percurso e os acontecimentos que marcaram a trajetória da educação 

em nosso país, a partir da década de 90, e confrontar o recente passado com os desdobramentos 

atuais.  

  Pretende-se, neste capítulo, assumir e demarcar as principais referências teóricas 

sobre currículo que apoiam esta pesquisa, o contexto político, econômico e social em que 

floresceram, suas principais características e estudiosos e as obras que expressam suas 

máximas.   

  Diante desta propositura, a segunda parte objetiva discorrer sobre o curriculista 

espanhol, José Gimeno Sacristán, sua história de vida, seus referenciais, suas ideias, crenças e 

posicionamentos, refletidos na obra “O Currículo: uma reflexão sobre a prática” (2000), e 

demais escritos, discutindo os “tipos de currículo”, propostos por esse autor.  

  Por fim, e não menos importante, as últimas partes deste capítulo se destinam à 

apresentação da história do Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás 

(CREG) e as amarras construídas ao longo de sua implantação e implementação na rede 

estadual de educação de Goiás.  

  Assim, esta parte da investigação se estrutura em três seções: i) As teorias 

críticas do currículo: bases epistemológicas, principais autores e concepções; ii) A vida e as 

contribuições de Sacristán, e; iii) O Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de 

Goiás: origem e elementos estruturantes. 

 

2.1 As teorias críticas do currículo: bases epistemológicas, principais autores e concepções  

   

  Para Young (2014), a relação entre o currículo e a teoria do currículo é bastante 

complexa, pois não está evidente se a teoria, neste contexto, se retroalimenta de seu alvo ou se 

recorre a outras áreas do conhecimento na construção de suas hipóteses. A indefinição, para o 

autor, está assentada em três pontos: i) não há uma concordância entre o objeto da teoria e seus 

limites; ii) busca-se argumentos em áreas que não dialogam com as particularidades 

educacionais; iii) teóricos que não são do meio educacional podem preterir de duas questões: a 

educação é uma atividade prática (um trabalho concreto e com outros sujeitos) e altamente 

especializada (existências de instituições de ensino, das disciplinas).  

Mesmo diante desse impasse, Young (2014, p. 201) insiste em apresentar sua 

reflexão: “ (...) o objeto da teoria do currículo deve ser o currículo - o que é ensinado (ou não), 
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seja na universidade, na faculdade ou na escola. ” Entretanto, Silva (2015) alerta que uma teoria 

está intimamente relacionada à natureza do conhecimento, da cultura, do poder e ao projeto 

societário. O enfoque dado a cada um desses elementos é o que diferencia as teorias.  

Para Lopes e Macedo (2011, p. 21), as teorias do currículo têm “em comum entre 

elas, a definição do currículo como plano formal das atividades/experiências de ensino e de 

aprendizagem, a preocupação com a administração, em algum nível centralizado, do dia a dia 

da sala de aula”.  

  Silva (2015) caracteriza, primeiramente, o que seria uma teoria: uma 

representação, uma imagem, um reflexo, um signo da realidade que a precede, e que não se 

restringe a explicar/descrever o objeto. Ou seja, organiza uma forma para se ver a “realidade”, 

com a troca ou ajustes de “lentes” para elucidação dos interesses. A questão principal de uma 

teoria do currículo é saber o que será ensinado nas escolas. Segundo Silva (idem, p.15): “As 

teorias do currículo, tendo decidido quais conhecimentos devem ser selecionados, buscam 

justificar por que “esses conhecimentos” e não “aqueles” devem ser selecionados”. 

Percebe-se que os conceitos apresentados por estes autores se coadunam na 

elaboração de uma teoria de currículo, uma vez que, cada uma das definições apresenta 

elementos em comum, não excludentes entre si. Estes, reunidos, tornam o conceito mais amplo, 

completo e complexo, atendendo às especificidades do campo educacional e as diferentes 

teorias.  

Young (2014) é bastante elucidativo, ao abordar a importância da teoria do 

currículo para o trabalho docente, desde a educação básica até o ensino superior, revelando os 

motivos pelo quais os professores devem acessar, estudar e se empoderar deste conhecimento, 

considerando os atuais modelos de organização curricular: 

 
Nenhum professor quer soluções da teoria do currículo - no sentido de “ser instruído 

sobre o que ensinar. ” Isso é tecnicismo e enfraquece os professores. Contudo, como 

em qualquer profissão, sem a orientação e os principais derivados da teoria do 

currículo, os professores ficariam isolados e perderiam toda a autoridade. Em outras 

palavras, os professores precisam da teoria do currículo para afirmar sua autoridade 

profissional (YOUNG, 2014, p. 195). 

                                                                                                                         

Neste momento, é oportuno explicitar para o leitor sobre a natureza das teorias 

do currículo. No debate atual, curriculistas brasileiros apontam para três modelos: i) 

tradicionais; ii) críticos; iii) pós-críticos (LOPES; MACEDO, 2011; SILVA, 2015).  

A opção pela vertente crítica nesta investigação compreende a concepção de que 

a educação é bem mais ampla do que a defendida pelas teorias tradicionais do currículo. Estas 
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últimas privilegiam o status quo, os conhecimentos dominantes e, se embasam no cumprimento 

de um movimento retilíneo, composto de i) estabelecimento dos objetivos de ensino, ii) seleção, 

iii) organização de experiências de aprendizagem e iv) avaliação (LOPES; MACEDO, 2011).  

Nas teorias tradicionais, o currículo tem caráter técnico, semelhante a 

organização da indústria fabril, das primeiras décadas do século XX, defendida por Bobbitt, em 

1918, e Taylor em 1949, nos Estados Unidos. As palavras de Silva (2015, p.12) explicam as 

características destas teorias, de modo pragmático: “(...) o currículo é supostamente isso: a 

especificação precisa de objetivos, procedimentos e métodos para a obtenção de resultados que 

possam ser precisamente mensurados”.  

No extremo oposto, as teorias pós-críticas optam pela defesa do 

multiculturalismo, que transfere para o campo político a compreensão da diversidade cultural, 

que antes estava restrita a Antropologia. Essa discussão tem origem nos países do Norte, onde 

os grupos subordinados e as minorias iniciaram críticas veementes à regra literária, estética e 

científica do currículo universitário, que privilegiava a cultura branca, masculina, heterossexual 

e europeia (SILVA, 2015). Estas foram amplamente discutidas no Brasil dos anos 2000 

(LOPES, 2013), influenciadas pelo pós-estruturalismo e pelos estudos culturais, apoiados nos 

pensamentos e obras de representantes de outras áreas do conhecimento como os filósofos 

franceses: Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze e Félix Guattari (LOPES, 2013; 

MOREIRA, 1997a).  

  A análise dessas teorias constata-se que o poder está imbricado nas relações de 

dominação, sendo ampliado para as questões de gênero, raça, etnia, sexualidade e igualdade. 

Há um alto refinamento filosófico e teórico das discussões curriculares, que não se restringem 

ao ensino de respeito e tolerância, mas, analisa o contexto em que as desigualdades são 

produzidas e reproduzidas (SILVA, 2015). Sinalizam a particularidade, a singularidade e as 

identidades únicas, não cabendo generalizações.  

  Segundo Thiesen (2015), os textos curriculares brasileiros, da década de 90, 

aderem à cultura/multiculturalismo, adicionando conteúdos e conceitos relacionados a estas 

vertentes. Esta concepção é reverberada, por exemplo, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

que trazem discussões com este cunho, como os Temas Transversais, conforme apresentado no 

Capítulo 1.  

  Vale destacar que, autores como Lopes (2013) e Silva (2015) esclarecem sobre 

o risco da organização cronológica entre as teorias, ou seja, as periodizações, de aspecto 

evolutivo. A intenção é possibilitar o estudo, didático, da história do currículo. Entretanto, o 

que se verifica, atualmente, é a uma tentativa de hibridização entre as teorias, principalmente 
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entre as críticas e pós-críticas, em que cada uma mantém suas ideias principais e se entrelaçam 

para desvelar (ou não) os documentos curriculares oficiais:   

 
Na teoria do currículo, assim como ocorre na teoria social mais geral, a teoria pós-

crítica deve se combinar com a teoria crítica para nos ajudar a compreender os 

processos pelos quais, através das relações de poder e controle, nos tornamos aquilo 

que somos. Ambas nos ensinaram, de diferentes formas, que o currículo é uma questão 

de saber, identidade e poder (SILVA, 2015, p. 147). 

   

2.1.1 Os pressupostos da teoria crítica do currículo  

 

Antes de tratar, especificamente, destes pressupostos, é imprescindível 

apresentar, os motivos que mobilizaram a adesão à perspectiva crítica do currículo para esta 

pesquisa: 

1.  a influência dos Estados Unidos na educação brasileira, na época da ditadura militar, 

por meio dos acordos MEC-USAID, sendo este país, um dos principais expoentes da teoria 

tradicional, com Tyler, em 1949, e da teoria crítica, com Michael Apple, no final dos anos 70; 

2. o predomínio de trabalhos acadêmicos (teses e dissertações) com foco no discurso de 

Apple entre os anos de 1996 a 2006 (LOPES, 2013), período em que coincide com o momento 

de elaboração das Matrizes Curriculares - Caderno 5, segundo texto de apresentação do CREG;  

3.  a legislação educacional atual prevê a instituição de uma base nacional comum 

curricular para a Educação Básica, que coaduna com a proposta de um currículo oficial; 

4.  a razão entre o número de estudantes do ensino fundamental das redes públicas e 

privada de Goiás é 4,7 maior para o primeiro grupo. E, na totalidade dos estudantes goianos dos 

anos finais do ensino fundamental das redes municipais, estadual e federal, 68,35% frequentam 

as salas de aulas das escolas estaduais, que possuem um currículo oficial, que é o CREG, 

conforme Tabela 01.  
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Tabela 01 - Número de matrícula nos anos finais do ensino fundamental em Goiás, por dependência 

administrativa (pública e privada), conforme Censo Escolar/2016 

DEPENDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA 
MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL PRIVADA 

TOTAL 104.641 226.528 248 70.415 

TOTAL/ 

POR 

DEPENDÊNCIA 

331.417 

(82,48%) 

70.415 

      (17,52%) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  Além dos motivos supracitados, é importante ressaltar alguns fatos e elementos, 

a partir da década de 60, que caracterizam o cenário e subsidiaram a construção dos 

pressupostos da teoria crítica do currículo. 

A história mundial relata que, não apenas no Brasil, mas também, nos Estados 

Unidos e na Europa, a sociedade estava insatisfeita com os padrões estabelecidos para o final 

dos anos 60: dificuldades econômicas, violência, injustiças sociais, mudanças nos regimes 

políticos. Este quadro desencadeou entre o povo estadunidense uma série de revoltas e 

manifestações e o afloramento da contracultura, movimento a favor da liberdade total, que por 

sua vez, não excluiu a escola “eficiente” de críticas (MOREIRA; TADEU, 2013). Essas 

movimentações foram percebidas em outras partes do mundo, como na França e no Brasil, 

coincidindo com o início da ditadura militar. 

Na década de 70, o pensamento educacional, baseado na teoria tradicional, é 

questionado, por se restringir à seleção e a organização dos conteúdos. Diferentemente da 

demarcação indesejada entre as bases críticas e pós-críticas, a ruptura entre as teorias 

tradicionais e as críticas, torna-se necessária para que o currículo não seja visto pelo mesmo 

prisma (SILVA, 2015). 

  Conforme a análise de Moreira (1989), a teoria curricular crítica ganha destaque 

no Brasil ao final dos anos 70, com a publicação do livro Ideologia e Currículo, de Michael 

Apple (1979) que, rapidamente, foi traduzido para a língua portuguesa, tamanha sua relevância. 

Mesmo com a publicação da obra de Apple, a primeira metade da década de 80 ainda é tímida 

quanto às produções voltadas para a análise do currículo sob esta ótica. Não obstante, ao final 

desta década, o pensamento do curriculista norte americano estava presente em todas as 

referências bibliográficas dos cursos de Currículos e Programas de várias universidades 
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brasileiras.  

  Moreira (1997b), em continuidade às pesquisas sobre a teoria crítica do currículo 

no cenário brasileiro, aponta que, na década de 80, a atenção dos educadores se volta para o 

seguinte questionamento: “o que é ensinado e como é ensinado?”, demonstrando preocupação 

com a escola e com o conhecimento destinado à classe trabalhadora. Em 1986, a sociologia do 

currículo, de influências estadunidense e inglesa, domina o debate teórico acadêmico, com o 

início das atividades do GT de Currículo, na Reunião da ANPEd.  

  Na década de 90 e nos anos 2000, no território nacional, o panorama é bem 

diferente. Muitas obras sobre currículo são publicadas, resultantes de dissertações e teses. A 

partir das traduções e dos estudos liderados por Tomaz Tadeu da Silva, ocorre a disseminação 

das vertentes teóricas pós-críticas. Neste momento, as teorias críticas são colocadas à prova, e, 

por conseguinte, tornam-se objeto de reprovação, por representantes mais radicais da 

perspectiva “pós” (LOPES, 2013; MOREIRA, 1997a). Segundo Thiesen (2015), este 

movimento é a virada epistemológica, que também pode ser entendido como um momento de 

crise, de arrefecimento, de desânimo, de dispersão das bases críticas.  

   Assim, o cenário atual, deste debate, é retratado no depoimento de Lopes (2013, 

p. 8): “Hoje, no Grupo de Trabalho (GT) Currículo da ANPEd (Associação Nacional de Pós-

graduação em Pesquisa em Educação) que reúne as principais lideranças do campo no Brasil, é 

possível falar de uma hegemonia dos estudos de corte pós-crítico (...)”.  

  Se, atualmente, há uma predominância das teorias pós-críticas nos estudos sobre 

currículo, e a partir da compreensão das publicações atuais e do trabalho recente dos 

pesquisadores, convém evidenciar que este panorama não foi tomado como intimidação para 

descrença ou abandono da base crítica que sustenta esta pesquisa.  

Por outro lado, apesar da predominância pós-crítica, as discussões propostas 

pelas teorias críticas do currículo estão cada vez mais atuais e distante de serem dadas como 

ultrapassadas, uma vez que: i) o currículo oculto está ainda mais exposto, confirmado pelo 

fenômeno da militarização das escolas em Goiás; ii) o entendido como “bom e desejável”, por 

uma minoria, é propagado, amplamente, sem filtros nem questionamentos, valendo-se das 

tecnologias da informação (redes sociais) a uma maioria, sem condições de acesso a bens com 

essas “qualidades”; iii) em tempos de crise política, a população acompanha, passivamente, a 

permanência de um chefe de Estado, que alçou o principal cargo da República, ilegitimamente.  

   Conforme Young (2014), as teorias críticas do currículo são resultado da 

evolução dos estudos desta área, produzidos por educadores influenciados pelos movimentos 

do pensamento filosófico, pela história do currículo e pela sociologia da educação, como 
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resposta às teorias tradicionais.  

Observa-se, pelos estudos desenvolvidos por Lopes e Macedo (2011), Moreira e 

Tadeu (2013) e Silva (2015), que a estrutura do currículo, de base tyleriana, é questionada por 

pesquisadores da educação, fundamentados na filosofia marxista e neomarxista, nas releituras 

propiciadas por Gramsci, na Escola de Frankfurt e na sociologia crítica, denominados 

reconceptualistas7, de origem estadunidense (Michael Apple e Henry Giroux), inglesa (Michael 

Young) e brasileira (Paulo Freire). Muitos estudiosos recusaram esse estereótipo por entender 

que essa concepção atendia aos preceitos da fenomenologia e da exploração do subjetivo, 

vinculando-se fortemente às teorias pós-críticas. 

Assim, determinados conceitos ganham destaque e espaço no debate curricular: 

hegemonia, ideologia, poder, reprodução, classes sociais, currículo oculto, luta, resistência 

(LOPES; MACEDO, 2011; MOREIRA; TADEU, 2013; THIESEN, 2012; SILVA, 2015). A 

base para a construção da teoria crítica do currículo deriva das teorias de reprodução e das 

teorias críticas mais gerais sobre a educação.  

Moreira e Tadeu (2013) evidenciam que as teorias críticas se atentam para 

aspectos políticos do conhecimento escolar, vinculando as atividades curriculares à polarização 

e as relações entre classes dominante e oprimida e as bases econômicas da sociedade. A escola 

é confrontada quanto ao seu papel na manutenção desta ordem social e o currículo é apontado 

como vetor para o exercício do controle social, ou seja, as “práticas contribuem para preservar 

os privilégios dos estudantes dos grupos socialmente favorecidos, com a consequente 

manutenção das desigualdades marcantes em nossa sociedade” (MOREIRA; TADEU, 2013, p. 

8).  

Diante desta afirmativa, Moreira e Tadeu (2013, p. 14) discorrem sobre o 

entendimento que se depreende de currículo na visão das teorias críticas: 

 
(...) o currículo é considerado um artefato social e cultural. Isso significa que ele é 

colocado na moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua história, de 

sua produção contextual. O currículo não é um elemento inocente e neutro de 

transmissão desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em 

relações de poder, o currículo transmite visões sociais individuais e sociais 

particulares. O currículo não é um elemento transcendente e atemporal - ele tem uma 

história, vinculada a formas específicas e contingentes de organização da sociedade e 

da educação.  

                                                           
7 O movimento de reconceptualização se iniciou com a I Conferência sobre Currículo, realizada na Universidade 

de Rochester, Nova York, em 1973 e reuniu educadores e pesquisadores que não compartilhavam com o modelo 

da racionalidade tyleriana, e se propuseram a identificar, combater e eliminar os elementos que contribuíam para 

a manutenção das diferenças sociais (MOREIRA E TADEU, 2013; SILVA, 2015). 
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Considerando essas formulações, as inquietações giram em torno dos seguintes 

questionamentos: para quem o currículo trabalha? quais interesses busca? o que é dado como 

conhecimento curricular? por que determinados conhecimentos estão no currículo escolar e 

outros não? por que estes conhecimentos que estão no currículo são tidos como legítimos e 

outros não? quem os legitimou? o que o currículo faz? Segundo a reflexão de Silva (2015), 

perguntas desta natureza, características das teorias críticas, desviam a atenção do processo 

pedagógico, por vezes ingênuo, para a desconfiança, para a ruptura, e instauram sentidos para 

a transformação social. O propósito principal é desvelar, problematizar e politizar os problemas 

do currículo.  

 

2.2 A vida e as contribuições de Sacristán 

 

Na esteira das teorias críticas, a discussão desta pesquisa será objetivada em 

Sacristán (2000). Este autor se alicerça nas ideias de três pesquisadores, que se destacaram na 

discussão da teoria crítica da educação e do currículo, a saber: Paulo Freire (1970), Pierre 

Bourdieu (1970) e Michael Apple (1979). Por isso faz-se necessário esclarecer as motivações 

que levaram Sacristán a este caminho.  

Não é difícil enumerar estes motivos, pois compartilham com a trajetória do 

contexto mundial do último século, e com a história de vida do autor. Em uma entrevista 

concedida a dois professores doutores da Universidade de Valência, na Espanha, quando 

Sacristán recebeu o título de Doutor Honoris Causas, das Universidades de San Luis (Argentina) 

e de Málaga (Espanha), ao ser questionado sobre suas leituras básicas, suas reflexões e os 

autores que colaboraram para a construção de seu pensamento educacional, Sacristán cita Freire, 

Bourdieu e Apple (TANAROZA; FLUIXÁ, 2012). Na relação dos principais autores que 

fundamentaram a teoria crítica do currículo adotada por Sacristán, esses três são mencionados 

por Lopes e Macedo (2011) e Silva (2015), considerando-se que suas obras são consideradas 

divisor de águas no campo educacional. E, por último, essas obras - imortalizadas - se 

constituem como objeto de investigação de vários grupos de pesquisa sobre currículo, até os 

dias atuais.  

 

2.2.1 Um pouco da história de Sacristán  
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Figura 01 - Ato de investidura como Doutor Honoris de Sacristán, em 09 de novembro de 2010, na 

Universidade de Málaga 

          

Fonte: http://www.uma.es/gabinete-del-rectorado/info/5440/honoris-causa-jose-gimeno-sacristan/ 

 

A opção consciente, em retratar a trajetória profissional de Sacristán, se justifica 

devido a importância de se conhecer quais elementos foram/são8 basilares para a construção de 

suas ideias, bem como os acontecimentos que possibilitaram o aprimoramento e as mudanças 

de seu pensamento original concernentes à educação. Outro aspecto que importa elucidar, 

quanto a decisão por esta abordagem, é a compreensão, um pouco mais verticalizada, sobre a 

corrente pedagógica defendida pelo autor em questão, bem como os seus precursores. 

Sacristán é um intelectual espanhol da área da educação, renomado 

internacionalmente, com produções que enfatizam a área curricular e têm contribuído, 

significativamente, na atualidade, com publicações, nas quais, coloca em xeque as intenções 

dos documentos curriculares produzidos pelas redes de ensino, frente ao trabalho dos 

professores, em seu país, que foram/são aplicados nos estudos desenvolvidos por pesquisadores 

brasileiros. A aplicabilidade mencionada diz respeito também à proximidade deste autor com a 

América Latina e os estudos empreendidos com base em Paulo Freire, sua notória inspiração 

brasileira.   

Sacristán nasceu em La Vilueña, na Espanha, em 1947, em um período 

caracterizado pela Ditadura Franquista (1939-1975), pelo isolamento internacional e pela 

pobreza intelectual do país (PÉREZ GÓMEZ, 2010).  

Sacristán cursou Magistério na Escola Normal de Magistério de Tereul, é 

licenciado em Filosofia e Letras, na especialidade Pedagogia, pela Universidade Complutense 

                                                           
8 Esta forma de escrita se faz necessária pois o autor em questão encontra-se desenvolvendo suas atividades 

laborais regularmente e seus primeiros escritos datam da década de 80 do século XX.  
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de Madri. Foi estagiário do Conselho Superior de Investigações e, no dia primeiro do mês de 

janeiro de 1974, inicia sua carreira de professor universitário na mesma instituição em que se 

graduou, lecionando Métodos de Investigação (SACRISTÁN, 2016). Em 1975, torna-se Doutor 

em Pedagogia e em 1978, conquista a mais alta posição do magistério, como Catedrático de 

Didática, sendo o mais jovem professor nesta condição na Universidade. 

Pérez Gómez (2010) ressalta, ainda, o importante trabalho desenvolvido por 

Sacristán, frente às políticas públicas educacionais espanhola e latino americanas, ao utilizar os 

meios de comunicação para influenciar a opinião pública espanhola; participar, em 1986, de 

movimentos junto aos professores da Educação Básica para inserção de projetos de inovação e 

melhorias; e, ser um dos principais intelectuais das Ciências da Educação, da língua castelhana.   

Os elementos da escrita de Sacristán que enfatizam a sua relevância no meio 

intelectual latino americano são ressaltados nas palavras de Pérez Gómez, no momento de sua 

investidura do título de Doutor Honoris Causa, na Universidade de Málaga (2010): 

 
Cómo el mismo afirma en una entrevista reciente vive su proyección en America 

Latina como una modesta y agradecida compensación de la ayuda intelectual y vital 

que nuestros docentes e intelectuales recibieron de aquellos países en la época del 

exilio. El profesor Gimeno Sacristan es recibido por el mundo académico y por el 

mundo docente latinoamericano como una figura excepcional que habla y escribe con 

honestidad, claridad crítica, profundidad académica, apertura, libertad y cariño 

solidario, cuya palabra denuncia situaciones, analiza problemas y abre horizontes a su 

compleja vida profesional.9 

 

 

Nos termos de Tarazona e Fluixá (2012), entrevistadores da Revista de Docência 

Universitária, Sacristán é um sujeito bem-humorado, que não mede as palavras - fazendo uso 

da ironia -, de personalidade forte e bastante convincente quanto às suas ideias e suas opiniões. 

Se identifica como partícipe de um projeto coletivo de educadores comprometidos intelectual 

e politicamente com a educação pública, e se posiciona como ávido denunciante da ausência 

do Estado, no que tange à sua responsabilidade nesta área social.  

Nesta mesma entrevista, Sacristán profere que sua iniciação na docência 

aconteceu em um período de calamidade na Universidade de Madri, onde não havia produção 

acadêmica na área educacional. O catedrático enumera esta questão como o primeiro grande 

desafio enfrentado à época, e, assim, teve que se lançar nas obras de autores de outros países, 

tais como França e Estados Unidos. E, ainda, a busca por intelectuais da educação fora da 

Espanha tinha outro objetivo: inspirar e incentivar produções científicas mais atualizadas nesta 

                                                           
9 Este trecho é parte do discurso de Pérez Gómez quando da cerimônia de titulação de Sacristán, como Doutor 

Honoris Causa, pela Universidade de Malaga, em 2010. 
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área em âmbito nacional, de forma que favorecesse a identificação dos problemas e 

possibilitasse as discussões e apontamentos de caminhos para solucioná-los. Mediante tal 

propositura, mais um desafio se instalava: não se reduzir a meras cópias de outros contextos. 

Com isso, observa-se uma das razões de suas bases teóricas estarem vinculadas à Bourdieu e 

Passeron e a Michael Apple, como assinalado, anteriormente. 

Na entrevista para a Revista Otras Voces en Educación, Sacristán (2016) 

menciona como se deu a organização de seu primeiro livro, publicado em parceria com Pérez 

Gómez, em 1982, sendo fruto da seleção de artigos que se posicionavam contra a realidade 

dominante. 

Em pesquisa nos meios digitais da rede mundial de computadores, foram 

encontradas trinta e duas (32) obras de/ou com a participação de Sacristán. Entre as traduzidas 

para o português, e de maior circulação no meio acadêmico, pode-se citar: Compreender e 

transformar o ensino (1998); O Currículo: uma reflexão sobre a prática (2000); A educação 

obrigatória: seu sentido educativo e social (2001); Educar e conviver na cultura global (2002); 

O aluno como invenção (2005); A educação que ainda é possível (2007); Educar por 

Competências: o que há de novo (2011); Saberes e Incertezas sobre o currículo (2013). 

Constata-se, não só pelo expressivo número de obras, bem como pela natureza das suas 

discussões e apontamentos, a relevância deste autor para os estudos sobre currículo e educação, 

em geral. 

 

2.2.2 A inclinação, de Sacristán, para as teorias críticas da educação e do currículo 

 

  Em outra parte da entrevista, concedida à Revista Otras Voces en Educación, 

Sacristán (2016) relembra os tempos de estudante universitário e o início da carreira docente, e 

relata que muitas leituras, nesta época, foram realizadas às escondidas, devido ao período de 

repressão em que o seu país se encontrava. Os livros, que desejava ler (e leu), tinham circulação 

proibida e, pelas notícias advindas de outros países, obtidas por meio de emissoras de rádios 

clandestinas, estas obras questionavam sobre a estrutura da educação. Entre esses títulos, 

estavam as obras de Bourdieu, Freire e, por último, Apple.  

  Em sua obra “O Currículo: uma reflexão sobre a prática” (2000), Sacristán 

aponta elementos importantes para o reconhecimento de que o currículo é uma invenção social, 

e, portanto, as etapas de seleção dos conteúdos, organização das ações práticas e dos códigos 

pedagógicos, ensino e avaliação são inerentes ao desenvolvimento curricular no contexto 

escolar. Por isso, não é abstrato, tampouco estático e/ou renegado.   
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Assim, Sacristán (2000) considera o currículo como práxis, e, portanto, móvel, 

expressivo e dialógico entre os envolvidos no processo. Em vista disso, percebe-se a influência 

dos pensamentos de Paulo Freire, no qual a dialogicidade é a base para a educação libertadora, 

que se inicia na busca pelo conteúdo programático. As palavras do educador brasileiro 

explicitam a condição do diálogo na dinâmica curricular e a importância deste processo: 

  
Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da 

educação, não é uma doação ou imposição - um conjunto de informes a ser depositado 

nos educandos -, mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo 

daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada (FREIRE, 2017, p. 

116).  

 

Para Sacristán (2000), o currículo forja-se dentro dos sistemas educativos e, por 

conseguinte, é objetivado nas dinâmicas sociais destas estruturas, que são reais, e não se limitam 

às práticas pedagógicas, mas, transcendem as salas de aula. Envolvem outros âmbitos, tais como 

as ações políticas e administrativas, de controle e participação, de produção de materiais, 

culturais10 e a presença de especialistas e pesquisadores e instituições de inovação científica, 

como as universidades. Estes âmbitos não estão fragmentados, mas, caracterizam-se pela 

convergência entre si e a complexidade do processo, como um todo.  

Entretanto, se “o currículo, (...), já é por si o resultado de decisões que obedecem 

a fatores determinantes diversos: culturais, econômicos, políticos e pedagógicos” (SACRISTÁN, 

2000, p. 26), seu desenvolvimento está intrinsecamente condicionado às práticas pedagógicas. 

Ou seja, é no ensino que as propostas curriculares se transformam em realidade, se constituem, 

se materializam. 

Em face dessa estratégica condição do currículo, quando um sistema educativo 

se propõe a melhorar a qualidade do ensino ofertado, as decisões também são dirigidas à 

proposta curricular daquele sistema, principalmente, em países menos desenvolvidos 

(SACRISTÁN, 2000). Para estas populações, o principal acesso aos bens culturais ocorre 

quando suas crianças, seus adolescentes e jovens cursam o que a legislação brasileira denomina 

de educação básica - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, escolarização de 

oferta obrigatória pelo poder público, compreendida entre os quatro aos dezessete anos de 

idade, conforme Emenda Constitucional Nº 59, de 11 de novembro de 2009. 

Neste viés, da formação do currículo nos sistemas educativos, outra 

                                                           
10 A cultura é um elemento imprescindível para a discussão do currículo à luz da Teoria Crítica, pois se constitui 

como um espaço para a manutenção ou enfrentamento do status quo, e, portanto, onde ocorrem os principais 

embates a respeito das condições a que uma sociedade é submetida (MOREIRA; TADEU, 2013).  
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característica importante dos postulados de Sacristán (2000) diz respeito a sua aproximação 

com o universo das redes de ensino. O autor evidencia os atores que compõem esses sistemas 

e comenta o papel de cada um dos envolvidos: a administração política e burocrática e os 

técnicos das Secretarias de Educação, os especialistas em currículo (que podem estar, ou não, 

inseridos nos órgãos do Poder Executivo), diretores das escolas, os inspetores ou agentes que 

acompanham regularmente as escolas, os professores, os estudantes, a comunidade local.  

Dessa forma, o discurso do autor demonstra que seu trabalho possui raízes na 

teoria crítica, por desvelar as estruturas dominantes presentes desde a concepção até a regulação 

do currículo, como será visto adiante. Acredita-se que um dos fatores para tal abrangência seja 

o fato de Sacristán ter ocupado o cargo de assessor executivo do Ministro da Educação, José 

Maria Maravall, na administração do primeiro governo socialista da democracia, na Espanha.  

Retomando as teorias do currículo, Sacristán (2000) discute o conceito de teoria 

na mesma perspectiva proposta por Young (2014), apresentada no início deste capítulo. O 

educador espanhol entra no debate, na medida em que advoga que as teorias curriculares servem 

para i) a melhora da compreensão dos fenômenos nos sistemas educativos, num caráter mais 

problematizador do que uma mera regulação técnica; ii) tornam-se ferramenta de análise da 

prática; e, iii) subsidiam as discussões que buscam compreender o engendramento de 

mecanismos que asseguram a ausência da autonomia dos professores.  

Conquanto, no que concerne às teorias do currículo, propriamente ditas, 

Sacristán (2000) apresenta quatro orientações básicas sobre os modelos teóricos, sendo: 

1. Enfoque acadêmico: nesta perspectiva, o currículo é considerado como uma lista de 

conteúdos, em âmbito mais formal, principalmente nos níveis secundários da educação básica, 

e está fortemente relacionado à organização do sistema escolar. Aqui, os componentes 

curriculares estão em posição de destaque. Esta condição do currículo se fortalece à medida que 

se tornam mais opressoras as demandas acadêmicas, a condição precária de trabalho dos 

professores e a necessidade de dominação plena do sistema pela estrutura administrativa. Tal 

enfoque é herdado das experiências dos países desenvolvidos, os quais buscam, freneticamente, 

a melhoria dos resultados em leitura, escrita, oralidade e matemática, a julgar pelos 

investimentos financeiros, o fracasso escolar e a pressão exercida pela sociedade.  

2. Enfoque experimental: a ideia principal desta abordagem está arraigada nas concepções de 

Dewey (1859-1952) - baseada nas experiências dos sujeitos - nas quais o currículo é a somatória 

das vivências e dos interesses dos estudantes. A concepção neste prisma é pedagógica e 

humanística, e considera a especificidade dos aspectos intelectuais, físicos, sociais e emocionais 

de cada indivíduo, bem como dos processos educativos. A “psicopedagogização” do currículo, 
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como enfatiza Sacristán (2000), detém maior espaço para atuação e efetivação na Educação 

Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental, sendo notório o contrapeso dos cinco 

últimos anos da educação básica, devido à formação inicial dos professores desta fase e da 

ampliação dos anos de escolarização.  

3. Enfoque eficientista: para que os indivíduos possam acessar o mercado de trabalho e garantir 

a eficiência desejada, respondendo às demandas do sistema produtivo, os conteúdos ministrados 

nas escolas, para este enfoque, são objetos de análise e controle, de primeira ordem. Portanto, 

o currículo é imposto aos professores e a distribuição dos conteúdos garante a divisão do 

sistema educativo em etapas e modalidades, por necessidades administrativas. As ideias estão 

fundamentadas no taylorismo. Este cenário é melhor elucidado nas palavras de Sacristán (2000, 

p. 45): 

 
O gestor pensa, planeja e decide; o operário executa a competência puramente técnica 

que lhe é atribuída, de acordo com os moldes de qualidade também estabelecidos 

externamente ao processo e de forma prévia a esta operação. A profissionalidade do 

operário e do professor na transferência metafórica consiste numa prática 

“normalizada” que deve desembocar, antes de mais nada, na consecução dos objetivos 

propostos definidos logicamente com precisão.  

 

4. Enfoque na prática: toda a discussão deste enfoque está baseada na dialética teoria-prática 

e que, mais à frente, Sacristán denomina de práxis (2000, p. 21):  

 
Conceber o currículo como uma práxis significa que muitos tipos de ações intervém 

em sua configuração, que o processo ocorre dentro de certas condições concretas, que 

se configura dentro de um mundo de interações culturais e sociais, que é um universo 

construído não-natural, que essa construção não é independente de quem tem o poder 

para constituí-la. 

 

Nessa perspectiva, o currículo é dado como instrumento para garantia da 

emancipação de professores, portanto, mais autônomos. A ação pedagógica está intimamente 

relacionada ao elemento curricular, se constituindo, portanto, de problemas de natureza prática 

e reais. O currículo não se trata de um objeto teorizado, mas é latente, vivo. Segundo Sacristán 

(2000, p. 49), “nesse contexto o que importa é o jogo entre as determinações impostas e as 

iniciativas dos atores participantes”. Tal afirmativa remete a uma queda de braço: de um lado, 

estão os administradores da educação, e do outro, os professores, com o desenvolvimento do 

trabalho nas escolas, em suas salas de aula, junto aos seus estudantes e demais colegas de 

profissão. Percebe-se que, este é o enfoque que mais influencia os constructos desse autor e 

que, entende ser o mais coerente e capaz de explicar as configurações do currículo, para além 

de simples roteiros.  

  Mediante o exposto, verifica-se a inclinação de Sacristán pelas teorias críticas, 
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pois estas sustentam a construção dos pilares que moldam o enfoque prático, uma vez que são 

identificados os traços das teorias críticas da educação, ao conceituar o currículo como objeto 

social. Nesta condição do currículo, o conhecimento não é neutro, não é ingênuo, e está posto 

para fortalecer as relações assimétricas de poder na sociedade, entre dominantes e subordinados.  

O autor demonstra que o currículo, por ser uma invenção social, é envolto em 

escolhas conscientes dos grupos dominantes, por meio de complexas mediações ideológicas, 

nas quais a escola, tal como é, real e concreta, ocupa papel central nas ações educacionais e 

culturais. Sob esse viés, Sacristán (2000) aprofunda esse debate, considerando a dominação e o 

controle social via sistema educacional, ao refletir sobre quais conhecimentos são ofertados 

àqueles que acessam as instituições escolares. Para os grupos dominantes não importa que o 

indivíduo saiba ler ou escrever. Importa que, ao final de sua trajetória escolar, esteja adequado 

às estruturas profissionais de seu contexto. E, quanto aos tipos de conteúdos ministrados, esses 

podem ser mais ou menos relevantes, mais ou menos ultrapassados, dependendo do que está 

proposto por uma minoria: “A ausência de conteúdos valiosos é outro conteúdo, e as práticas 

para manter os alunos dentro de currículos insignificantes para eles são todo um currículo 

oculto” (SACRISTÁN, 2000, p. 20).  

Assim, para Sacristán (2000, p. 21): “Daí que a única teoria possível que possa 

dar conta desses processos tenha de ser do tipo crítico, pondo em evidência as realidades que o 

condicionam”.  

2.2.3 Os níveis da objetivação do currículo 

 

  Ao defender a ideia de um sistema curricular, de enfoque prático, na perspectiva 

da dialética, teoria prática e da confluência, Sacristán (2000) apresenta como os diferentes 

agentes envolvidos, tais como a administração central, os professores, os materiais didáticos - 

denominados subsistemas - que incidem sobre o currículo, de maneira distinta, interferem nesta 

estruturação. Estes subsistemas atuam de forma peculiar, em campos de atuação específicos, 

com certo grau de autonomia e forças desiguais entre si, sem uma ordem concatenada nas 

decisões, e, por vezes, incomunicáveis, dadas as implicações da burocracia e do autoritarismo 

presentes na educação pública escolar.  

  O autor ressalta quanto à necessidade do desvelamento da construção do sistema 

curricular, que se traduz em níveis de objetivação. São seis fases, níveis ou momentos (essas 

nomenclaturas serão utilizadas indistintamente entre si, tendo em vista a proposta teórica do 



61 

 
 

estudioso que embasa essa discussão) 11 que o currículo assume, no processo de 

desenvolvimento: a) o currículo prescrito; b) o currículo apresentado aos professores; c) o 

currículo modelado pelos professores; d) o currículo em ação; e) o currículo realizado; f) o 

currículo avaliado.  

Estes, compõem um modelo explicativo, verticalizado, descendente, focado no 

“intervencionismo administrativo, com pretensão de determinar de forma concreta a prática 

pedagógica e com poucas concessões em níveis intermediários de decisão” (SACRISTÁN, 

2000, p. 104), formado no cruzamento de campos de conhecimentos especializados e de 

influências distintas.  

 

a) O currículo prescrito 

 

  Nesta fase, Sacristán (2000) estabelece a relação entre a política curricular e o 

currículo prescrito. A primeira estrutura é manifesta em documentos oficiais, de ordem jurídica, 

emitidos pela administração central, que i) orientam as decisões mais gerais sobre o mínimo 

que deve ser garantido para as aprendizagens dos estudantes, ii) disparam os processos de 

desenvolvimento curricular nas diferentes instâncias e iii) marcam, de modo mais amplo, a 

atuação de todos os envolvidos no processo educacional. O autor aponta ainda, que esta política 

afeta a organização do sistema educativo (seriação ou ciclos), a contratação e a distribuição de 

professores nas unidades escolares.  

  Entretanto, a política curricular visa a um objetivo maior, que é o controle 

ideológico da sociedade, via processo educacional e pela repartição dos conhecimentos, o que 

confere ao Estado, a regulação da vida dos sujeitos, em seus aspectos sociais e econômicos, 

principalmente. Por isso, Sacristán (2000, p. 109) afirma “(...) que a política curricular é toda 

aquela decisão ou condicionamentos dos conteúdos e da prática do desenvolvimento do 

currículo, a partir das instâncias de decisão política e administrativa, estabelecendo as regras do 

jogo do sistema curricular”. A regulação do conteúdo é admitida sob o discurso da melhoria da 

qualidade do ensino e da prática dos professores; não é implícita, pois tais determinações são 

históricas, já configuradas no cotidiano das escolas públicas; e, os mecanismos para tal ato estão 

se tornando cada vez mais coercitivos, sob a alegação da tecnicização do processo 

(SACRISTÁN, idem).  

                                                           
11 Na obra “Compreender e Transformar o Ensino”, Sacristán (1998) apresenta cinco níveis de objetivação, a saber: 

o currículo prescrito, o currículo planejado, o currículo organizado, o currículo em ação, o currículo avaliado. 

Entende-se que a discussão proposta na obra de 2000 é mais detalhada e, portanto, adotada nesta pesquisa. 
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  No contexto brasileiro atual, pode-se entender que as estruturas que compõem a 

política curricular, no âmbito nacional, são os Parâmetros Curriculares Nacionais, em desuso, 

e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e para o Ensino Fundamental de 

nove anos, objeto de estudo desta pesquisa, dentre tantas diretrizes publicadas pelo MEC. 

  Em se tratando da segunda estrutura, o currículo prescrito é o principal elemento 

da política curricular, pois é o local onde os conteúdos são descritos, na perspectiva de um 

currículo básico. A objetivação desta fase só é possível à medida que se prioriza um projeto 

único de educação nacional, principalmente, para a Educação Básica. Mas é necessário ter 

cautela quanto aos propósitos: reconhece-se aqui a ideia da homogeneização dos sujeitos, que 

não é inocente (Sacristán, 2000). O autor comenta, ainda, sobre as quatro funções das 

prescrições e regulações curriculares, dentre as quais ater-se-á a cultura comum, que coaduna 

com a proposta da BNCC, no Brasil.  

Salienta-se que a proposta da BNCC, até agora discutida, aponta para o 

estabelecimento de orientações (bases) nacionais acerca dos objetivos de aprendizagem a serem 

atingidos por todos os estudantes da educação básica brasileira, o que, para Reis (2017), pode 

se constituir em um currículo nacional. Nesse sentido, é imperativo refletir sobre os alertas de 

Apple (2013) quanto aos perigos de um currículo nacional em tempos de neoliberalismo nas 

políticas estatais, em particular, nas educacionais.   

Porém, a crítica de Apple (2013) se dirige: i) à falsa promessa da melhoria da 

qualidade do ensino, ao preço do accountability (LOPES; MACEDO, 2011), vinculando a 

instituição de um currículo mínimo atrelado a um sistema de avaliação nacional/estadual e, ii) 

às decisões centralizadas, que são tomadas por governos de direita, os quais defendem os 

interesses de uma minoria, composta pelos mais ricos, negando aos demais, ou seja, a maior 

parcela da população, a possibilidade de melhoria de oportunidades, por meio do acesso, 

permanência e conclusão da escolaridade obrigatória. Outro aspecto que é apontado por Apple 

(idem) refere-se ao aligeiramento destas reformas curriculares, com pouquíssimo investimento 

financeiro, com propostas rasas e pouco complexas. Neste contexto, para agravamento do 

cenário, um currículo nacional já está legitimado pelos livros didáticos.  

 

b) O currículo apresentado aos professores 

  

  O debate para esse nível de objetivação do currículo, defendido por Sacristán 

(2000), está condicionado à produção, à distribuição e ao uso dos materiais didáticos, com 
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enfoque principal no livro-texto12. Este é um tema amplamente discutido no meio acadêmico 

brasileiro, uma vez que é um objeto que faz parte do universo cotidiano das escolas públicas e 

privadas, “o livro didático é provavelmente o material educativo mais utilizado nas salas de 

aula das escolas básicas” (CASSAB, 2012, p. 31). E, no Brasil, é a política pública educacional 

de maior vigência e de maior investimento do poder executivo, por meio da instituição do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).  

  Importante notar que o livro didático é, conforme Lopes (2007, p. 208): “(...) 

àquele elaborado com o intuito de ser uma versão didatizada do conhecimento para fins 

escolares e/ou com o propósito de formação de valores”.  

  Salienta-se que, entre a descrição realizada por Sacristán (2000), do modus 

operandi do livro didático, existem muitas semelhanças, mas também diferenças consideráveis 

em comparação à organização nacional. Como exemplo, pode-se citar que, na Espanha, o livro 

não é distribuído gratuitamente. No entanto, para efeito de construção deste trabalho, serão 

consideradas apenas as semelhanças, com foco na construção do sistema curricular.  

   Sacristán (2000) aponta outras duas características para esta fase de objetivação 

do currículo, sendo i) a constituição e a dependência de ferramentas didáticas e ii) as condições 

de trabalho do professorado. Tais características estão assentadas na ideia de que não é possível, 

ao professor, planejar toda a tessitura do currículo, e portanto, sua prática torna-se dependente 

de textos curriculares concretos e precisos. Acrescenta-se, ainda a) a natureza das exigências 

sociais sobre o que é ensinado nas escolas, b) a formação inicial do docente, por vezes 

insuficiente e inadequada, não dá conta das demandas das atividades de ensino e c) a burocracia, 

tão presente, na atividade docente atual, que é um impeditivo naturalizador, por usurpar parte 

significativa do precioso tempo para planejar o ensino - preenchimento de diários, atendimentos 

individualizados, correção de atividades, reuniões, entre outros (SACRISTÁN, idem). 

  Nesse sentido, os livros didáticos são as principais ferramentas pedagógicas 

apresentadas aos docentes, sendo estes, “os autênticos responsáveis da aproximação das 

prescrições curriculares aos professores” (SACRISTÁN, 2000, p. 149). Nesta mesma 

perspectiva, Apple (1997, p.77) é mais incisivo ao argumentar sobre a condição do livro 

didático na constituição do sistema curricular: 

     
Entretanto, os livros didáticos têm, seguramente, uma importância própria. Eles, por 

seu conteúdo e forma, significam construções particulares da realidade, modos 

particulares de selecionar e organizar um vasto universo de conhecimento possível. 

                                                           
12Este termo é usado em toda a obra de Sacristán (2000). Mas, para efeito de aproximação com a política 

educacional brasileira, será adotado, neste trabalho, o termo “livro didático”, como semelhante ao anterior.  
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Incorporam o que Raymond Williams chamou de tradição seletiva: uma seleção feita 

por alguém, com sua particular visão sobre o conhecimento legítimo e a cultura, uma 

seleção que no processo de privilegiar o capital cultural de um grupo desprivilegia o 

de outro. 

 

  Entende-se que a discussão realizada por Sacristán (2000), sobre o livro didático, 

está assentada em quatro pilares: social, político, econômico e pedagógico. Em sua obra, esta 

organização não está didaticamente demarcada, mas é, seguramente perceptível, devido às 

nuances que o autor aborda. Ao longo das explicações traçadas pelo autor é possível identificar 

o processo que une esses pilares, o que torna a inclusão do livro didático no processo educativo 

como um objeto de fetiche, assim como o próprio currículo, segundo a abordagem de Silva 

(2003), ou como um artifício extremamente poderoso para a garantia das desigualdades, em 

todos os âmbitos, da descrença na profissão de professor, que estão mascarados sob a visão, 

quase imaculada, de um objeto pedagógico inofensivo e indefeso. 

  O primeiro pilar, o aspecto social na objetivação do livro didático, proposto por 

Sacristán (2000), indica que esta questão se relaciona à constituição familiar tradicional, na qual 

irmãos, de escolaridades próximas e que estudem na mesma escola, se beneficiem do uso do 

mesmo livro. Pode-se inferir a respeito do acesso e da permanência dos filhos dessas famílias 

na unidade escolar e a continuidade de suas trajetórias estudantis, em que um influencia o outro, 

pelo legado deixado.  

  O segundo, o pilar político, está alicerçado na ideia de controle. Sacristán (2000) 

reitera seu discurso à medida que enfatiza que a instituição do livro didático foi a condição 

apropriada para controlar o currículo e a atividade escolar, de maneira peculiar, abrangendo 

conteúdos e métodos de ensino. Organizam e dominam o currículo, além da possibilidade de 

escolarização em massa.  

  Sobre o terceiro pilar, econômico, pode-se dizer que este é o aspecto sobre o 

livro didático que mais choca o leitor desavisado e romântico. A introdução do livro na 

organização das escolas movimenta um mundo mercadológico paralelo, o qual atende a 

interesses bem específicos de determinados grupos, e que se constitui como um negócio 

altamente rentável, dominado por um grupo pequeno de editoras. Para este grupo, o livro é visto 

como simples mercadoria, mas que tem seu valor agregado pela sua abrangência (APPLE, 

1997; SACRISTÁN, 2000). Nesse sentido, destaca-se a posição de Sacristán (IDEM, p. 152), 

para retratar a voracidade capitalista deste pilar:  

 
Têm um mercado assegurado para grandes tiragens de produtos homogêneos, devido 

à grande quantidade de consumidores, cuja vigência está garantida por um tempo 

prolongado para sucessivas ondas de usuários. Trata-se, além disso, de um mercado 
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sempre dividido por um número reduzido de firmas, o que, de fato, reduz a 

competitividade e conduz ao monopólio.  

 

  Por último, e não menos importante, e o mais relevante para esta investigação, 

está o pilar pedagógico.  O livro didático é o apoio imediato dos professores, quando da tomada 

de decisões sobre os conteúdos a serem ensinados e as estratégias de ensino a serem adotadas, 

devido a sua própria natureza: as imagens, os gráficos, os materiais anexos (CDs, DVDs, livro 

do professor), as cores, a organização, a linguagem dirigida aos estudantes. Entretanto, eliminar 

o livro do cotidiano do professor seria o mesmo que abandoná-lo em sua jornada, sem nenhuma 

alternativa, sendo o segundo estado mais difícil que o primeiro (SACRISTÁN, 2000).  

Embora sejam estruturados em pilares, para fins didáticos, nota-se que o 

movimento entre estas quatro partes é interdependente, não observando distinção entre as fases 

neste processo tão coeso e tão complexo. Não é possível identificar começo, meio e fim, nem 

distinguir o que é mais, ou menos, relevante, dado os diversos interesses envolvidos. As 

palavras de Lopes (2007, p. 214), resumem esse emaranhado: 

 
Considero mais pertinente entender o livro como um texto curricular que reinterpreta 

sentidos e significados de múltiplos contextos e que constitui uma produção cultural 

a se efetivar nas diferentes leituras realizadas no espaço escolar. Tais textos 

recontextualizam (Berstein, 1996, 1998) orientações oficiais, também discurso das 

escolas, da academia, do contexto internacional e de produções pedagógicas que 

penetram o mercado editorial. Nessa recontextualização esses discursos são 

hibridizados, visando a finalidades distintas. 

 

  Outro aspecto não mencionado, mas, pertinente nesta discussão acerca dos livros 

didáticos a ser considerado diz respeito ao impacto/interferência destes na prática pedagógica 

docente. O professor é desprofissionalizado, diariamente, de diferentes formas: não se dá 

crédito quanto a sua capacidade de desenvolver um currículo para seus alunos e retira-se a 

autonomia do professor; separa-se as funções de planejamento e execução do currículo, o que 

implica na distribuição de funções, sob o viés da hierarquização, oportunizando aos professores, 

de maneira perversa, o papel de meros executores; o monitoramento das atividades por 

inspetores; e a própria relação que, aos professores, é imposta, com os materiais didáticos: “(...) 

quanto mais complicado é um produto, mas fácil é ocultar ao consumidor sua estrutura de 

produção (SACRISTÁN, 2000, p. 155).  

 

c) O currículo modelado pelos professores  

 

  O terceiro nível de objetivação do currículo identificado por Sacristán (2000) 
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está estritamente atrelado a dois aspectos: i) ao desenvolvimento das atividades docentes e ii) a 

profissionalização (novamente) do professor. A modelação, realizada pelos professores, é o 

principal mecanismo contra hegemônico, por se constituir como um importante contrapeso, na 

medida em que o currículo é visto como instrumento de socialização. É neste momento da 

reflexão de Sacristán que se apresenta o tão aclamado conceito de resistência, a qual, Arroyo 

(2011) denomina, transgressão.  

O professor é o principal agente concretizador desta modelação do sistema 

curricular, pois admite-se que “(...) é o último árbitro de sua aplicação nas aulas” 

(SACRISTÁN, 2000, p. 175), determinando quais conteúdos serão ministrados (ou não), a 

organização dos estudantes (em trabalhos em grupos, por exemplo), o material que será 

utilizado para o ensino de determinado tema (livro didático e/ou outra ferramenta pedagógica), 

as tarefas que serão realizadas, o tempo para a execução de uma tarefa escolar. Isso é o que 

Sacristán (IDEM, p. 211) entende por atividade:   

 
A atividade pedagógica ou metodológica se especifica por toda a série de parâmetros 

ou aspectos observáveis, mas que são ações educativas, precisamente, à medida que 

todos esses elementos se estruturam para despertar um processo no aluno que origine 

efeitos coerentes com uma finalidade. 

 

 

  Sustentados neste conceito de Sacristán (2000) é que se considera o termo 

atividade o mais coerente para o título desta investigação. Trata-se de um evento mais 

abrangente, que envolve situações intra e extraclasse, como os espaços físicos e recursos 

disponíveis, a lotação da sala, o conteúdo propriamente dito.  

A modelagem do currículo pelos professores é um processo de tradução que 

interfere na organização de qualquer proposta curricular que chegue à escola, no qual o 

currículo é organizado no contexto das unidades escolares (REIS, 2015; SACRISTÁN, 1998). 

Os autores em questão faz questão de frisar, em diversos momentos, o papel decisivo do 

professor no desenvolvimento do currículo, ou de qualquer ordenação que venha da 

administração centralizada. É uma profissão criativa, que permite a livre interferência de quem 

a exerce. O professor é um mediador entre o currículo e os alunos. 

Assume-se, aqui, que o professor constrói as realidades nas quais opera, onde 

surgem as frestas que possibilitam a resistência, o confronto, ou torna-se o lugar onde a 

submissão se acomoda de vez. Mas, estas construções e tomadas de decisões não são solitárias, 

pois, estão em cena, questões que vão além das atividades docentes: a realidade da escola e dos 

alunos, a gestão da escola, as orientações curriculares das secretarias de educação 

(SACRISTÁN, 2000). Segundo o autor, as acomodações têm origem nas formações iniciais 



67 

 
 

rasas, nos sindicatos, pouco ou nada, organizados na defesa dos interesses do professorado e 

nas determinações administrativas. 

   No entanto, com essas oportunidades e balizado pelo ideal de que o 

professor é tido como agente concretizador, com papel ativo e decisivo na modelação do 

currículo, por que a profissão docente é tão desprestigiada? Conforme Arroyo (2011, p. 74):

      

A experiência da docência na instrução ou no ensino primário, elementar, 

fundamental ou básico não mereceu o prestígio de uma experiência social, política e 

cultural nobre, séria. Não foi tida como uma função que participasse do poder. Porque 

a própria instrução pública, o ensino, a educação e a escola pública não foram 

reconhecidos como uma experiência nobre, séria. Nem como uma instituição 

concentradora de poder. (...) A desvalorização do magistério público como da escola 

pública reflete a desvalorização dos trabalhadores e a precarização do trato dos 

coletivos populares ao longo de nossa história).  

 

 

  As ideias de Arroyo (2011) se aproximam das situações que obstaculizam a 

modelação do currículo. Nessa perspectiva, o docente é visto, pelas estruturas dominantes, 

como meros executores, contrariando sua função educativa. Os professores são forjados como 

gestores e não como planejadores do currículo, num processo alienado e alienante. 

  Este retrato se agrava ainda mais na educação pública, na qual o professor é um 

servidor público, que pela configuração política de sua profissão, é obstinado a seguir 

parâmetros rígidos daquele que o contrata, ou seja, “(...) cuja atuação é administrativamente 

controlada, alguém que cumpre com uma tarefa estabelecida de fora (...)” (SACRISTÁN, 2000, 

p. 168).  

  Mesmo diante deste cenário, a modelação é um movimento cotidiano na prática 

docente. Quando um professor decide alguma questão a respeito da escolha de conteúdos, por 

exemplo, está impregnando ali suas concepções, sua cultura profissional, seu tempo, suas 

ponderações, seus construtos, a percepção da necessidade dos estudantes. Ou seja, a modelação 

é recíproca entre o professor e o currículo (SACRISTÁN, 2000). Um processo dialético. O 

professor modela o currículo e é modelado por este (REIS, 2015). 

  No que tange a modelação do currículo, o autor aborda um aspecto importante: 

o planejamento é um elemento essencial da prática docente pois, “é algo mais amplo do que 

atender aos objetivos e conteúdos do currículo, porque supõe preparar as condições de seu 

desenvolvimento, uma vez que, também se atende a este” (SACRISTÁN, 2000, p. 282).  

  Para a compreensão deste movimento, são delineadas duas vertentes, sendo as 

mais difundidas: i) a estruturação e a elaboração de materiais, livros didáticos, cadernos e outros 

materiais pedagógicos e/ou ii) o momento em que as principais decisões serão tomadas, 
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limitando-se à programação que o professor realiza para o desenvolvimento de uma atividade 

de ensino, por ser a função mais imediata do docente para pensar e prever a prática antes da sua 

realização. Trata-se da racionalização da prática do ensino.  

 Apesar da generalização destas duas ideias, o curriculista espanhol reconhece 

que a definição de planejamento perpassa por outras acepções, mais amplas. Argumenta que o 

planejamento, que envolve o planejar do próprio currículo, depende dos contextos em que se 

realiza, do modelo a ser seguido e do projeto educativo. Neste sentido, diferentes agentes são 

envolvidos nas fases de transformação do currículo e produzem consequências para as etapas 

subsequentes: a administração central, os especialistas, as editoras dos livros didáticos, os 

técnicos da Secretarias de Educação, os professores.  

Assim, destaca-se que planejamento do currículo é um mecanismo importante 

para a profissionalização docente, ressaltando os efeitos que sua ausência provoca: quanto mais 

o professor se distancia desta ação, mais rarefeito será o controle do seu próprio ato de ensinar, 

ficando à mercê daqueles que o planejaram, distante de sua atividade. 

 Retornando à atividade que é concedida ao professor, que é o planejamento da 

prática (ou não) - que difere do planejamento do currículo - os seus limites também estão 

cerceados, na voz de Sacristán (2000): as diretrizes curriculares, que determinam a sequência 

dos conteúdos para determinado ano ou série, as avaliações externas, o grau de dependência 

dos professores quanto ao livro didático, a transposição didática que o professor realiza, onde 

se oportuniza a autonomia real, possibilitam a consistência de sua profissionalização, as 

condições da escola e do trabalho.  

  Os termos de Sacristán são bem esclarecedores quanto aos impasses que se 

instauram no planejamento:  

Os problemas que se entrecruzam no planejamento não são apenas técnicos, mas 

políticos, de divisão de competência dentro do sistema curricular, definição da 

profissionalização dos docentes, de formação dos mesmos, de como esta se acha 

delimitada no sistema curricular de cada nível do sistema educativo 

(SACRISTÁN, 2000, p. 295). 

 

d) O currículo em ação 

  

  O quarto nível de objetivação proposto pelo autor se fundamenta na ideia de que 

“o currículo na ação é a última expressão de seu valor, pois, enfim, é na prática que todo projeto, 

toda ideia, toda intenção, se faz realidade de uma forma ou de outra” (SACRISTÁN, 2000, p. 

202). Nesta perspectiva, esta fase se traduz como o currículo que se faz na realidade, lugar onde 

se torna significativo para professores e estudantes, por meio de uma práxis.  
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  Assim, esse fazer do currículo, na realidade, está assentado em uma estrutura da 

prática, que recebe influência de vários determinantes, não se restringindo apenas aos aspectos 

curriculares e a uma visão unidimensional. Outros aspectos desta determinação são, na mesma 

medida, influenciadores e resistentes frente às mudanças de qualquer natureza no contexto 

escolar: tradições pedagógicas e metodológicas, contexto social e profissional do professor, 

entre outros.  

  Na arquitetura de uma prática, Sacristán (2000) explora o conceito de situação 

ecológica da aula, na qual ressalta, i) o ensino para moldar os processos de aprendizagem dos 

estudantes e ii) a atuação e a postura dos professores frente a este ensino. Assim, sob esta ótica, 

a aula se constitui como um microssistema, sendo o lócus que mais recebe todas as influências 

de maneira imediata, e onde as competências essenciais da profissão docente são colocadas à 

prova. 

 
O comportamento do profissional destes está muito mediatizado pela pressão em ter 

de atuar, constantemente, sendo exigidos pelas urgências de um ambiente que requer 

que um grupo numeroso de alunos se mantenha ocupado, dando cumprimento às 

exigências do currículo, às normas sociais da escola, etc (SACRISTÁN, 2000, p. 204). 

 

  Na esteira do pensamento deste autor, as ações dos professores, na sala de aula, 

no momento do ensino, não são elaboradas racionalmente, a todo instante, mas são orientadas 

por “esquemas práticos”, que simplificam esses atos. Esta arquitetura do trabalho docente se 

caracteriza por se constituir como uma estrutura estável, de longa duração, compartilhável entre 

componentes curriculares e por professores de diferentes áreas de formação, como tradição 

institucional e sinônimo de segurança pessoal e profissional. 

  Sacristán desvela a força destes esquemas práticos (2000, p. 206): 

     
A estabilidade desses esquemas práticos dá continuidade aos estilos e modelos 

pedagógicos vistos na prática, transformando-se em uma arquitetura através da qual 

se produz o molde de significados de qualquer proposta curricular quando se implanta 

na realidade concreta. 

 

  Segundo o autor, a melhor representação de esquemas práticos são as chamadas 

“tarefas escolares”, pois, estas regulam o ensino e a prática, possuem lógica interna, 

configuram metodologias, mediam a relação professor-aluno, determinam o uso dos materiais 

didáticos. Ou seja, tecem a prática, que pode ocorrer dentro, ou fora da sala de aula, e das 

escolas, como por exemplo, em espaços não formais de ensino. Nesse enfoque, as tarefas 

escolares são a materialização de todas as condições presentes naquele contexto, e engajamento 

dos envolvidos, para atingir os objetivos de ensino e de aprendizagem. Contudo, possuem 
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repertórios limitados. 

  Em sua obra, Sacristán (2000) aborda diferentes exemplos de tarefas escolares. 

Observa, ainda, que estes modelos se caracterizam por apresentar intervalos de tempo e de 

sequência de ações bem semelhantes, os quais, utilizam os mesmos recursos didáticos: leituras 

diversas, explicação e comentário sobre um conteúdo, realização de atividades propostas pelo 

livro e/ou exercícios escritos no quadro, correção de exercícios, revisão. Analisando os 

exemplos apontados pelo autor, percebe-se que cada etapa da aula é uma tarefa realizada pelos 

professores e/ou estudantes, com os materiais disponíveis. Assim, entende-se que são recortes 

da aula, delimitados em intervalos, que, no caso dos exemplos apontados, variaram entre 

noventa a dez minutos de duração, dependendo do tempo de permanência do estudante na 

escola.  

  Diante deste cenário, Sacristán (2000, p. 216) faz a seguinte afirmação: 

 
Certamente, o papel reprodutor do sistema educativo reside, em boa medida, na 

constância de uma série de padrões de comportamento, no quão estável são as 

situações de trabalho para os professores e alunos; condições que contribuem para 

configurar atividades, formas de pensar e atitudes. Os estilos didáticos reproduzem, 

dessa forma, uma prática profissional e através destas os condicionamentos dão 

significado ao currículo. 

 

 

Figura 02 - A concepção de tarefa por Sacristán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                            Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

e) O currículo realizado  

 

  Nesta etapa da transformação curricular, Sacristán (2000) dedica apenas poucas 

linhas para descrevê-la, tomando o currículo realizado como uma consequência da prática: são 

os desdobramentos em todos os âmbitos que estruturam o sujeito, uma vez que, o ensino é uma 
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atividade social. O currículo realizado é apontado como o agrupamento das marcas impressas 

durante o processo escolar, nos aspectos social, moral, afetivo e cognitivos, em professores e 

estudantes, as quais não se podem mensurar. 

  Como esta pesquisa está alicerçada na obra de Sacristán (2000), verificou-se em 

outro título do mesmo autor, que essas experiências são o currículo oculto, na visão daqueles 

que aprendem, e não a soma do que é tido como manifesto. Este currículo não se limita ao que 

é ministrado pelo professor, mas às aprendizagens obtidas pelos alunos em todos os ambientes 

escolares, o que implica dizer que permeia a trajetória escolar, tornando-se mais amplo e sendo 

mais sutil que o currículo oficial (SACRISTÁN, 1998).  

  Silva (2015) assinala que o termo currículo oculto foi usado, pela primeira vez, 

nos textos de Philip Jackson, em 1968, e é encontrado nas análises que Bowles e Gintis 

realizaram, na década de 80, sobre a escola americana. Ambos trabalhos versavam sobre as 

relações sociais na escola.  

Segundo Sacristán (1998), na perspectiva do currículo oculto, as experiências 

educativas são aquelas relacionadas à função socializadora da escola, circunscritas às normas 

de conduta, de comportamento, à organização do espaço físico, à divisão e à distribuição do 

tempo, às recompensas e aos castigos. Estas são advindas de conflitos sociais relativos a gênero, 

classe social, distribuição e concentração de renda, dogmas religiosos, poder e autoridade e 

ocorrem, inicialmente, no meio externo, o qual, a escola não é alheia, nem ilesa. 

  Sob esse ponto de vista, Sacristán aponta os aspectos do currículo oculto (1998, 

p. 134): “o currículo oculto caracteriza-se por duas condições: o que não se pretende e o que é 

obtido por meio da experiência natural, não diretamente planejada pelos professores/as em suas 

aulas”. Em outras palavras, é a parte camuflada do currículo realizado e que, só é possível de 

ser desvelada à luz do contexto político, social e econômico.   

  Silva (2015) ampliando a discussão de Sacristán, traz para este debate as 

funcionalidades do currículo oculto, no viés das teorias críticas de currículo. As aprendizagens 

oferecidas nas escolas servem para moldar os jovens a aceitar, e não compreender, as injustiças 

sociais do sistema capitalista e se conformar com os lugares que ocupam nas relações sociais 

de produção, sustentados pela subalternidade. A respeito do exercício deste currículo, “parte da 

sua eficácia reside precisamente nessa sua natureza oculta” (SILVA, idem, p. 80). Apesar disso, 

o currículo oculto, na lógica neoliberal, está cada vez mais explícito; o problema é que a 

visibilidade do que é dito como oculto, não está tão evidente para os professores. 

 

f) O currículo avaliado 
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  A proposta de currículo avaliado se trata da última etapa da concretização do 

currículo para os professores, sendo, portanto, o mais valorizado, o mais enfatizado, pois remete 

a uma outra seleção dos conteúdos para os procedimentos de controle. Assim, admite-se que o 

ensino se dá sob a lógica da avaliação, e esta, passa a ser “uma pressão modeladora da prática 

curricular, ligada a outros agentes como a política curricular, o tipo de tarefa na qual se expressa 

o currículo e o professorado escolhendo conteúdos ou planejando atividades” (SACRISTÁN, 

2000, p. 311).  

A análise que o autor realiza sobre o currículo avaliado se detém nas avaliações, 

formais e informais, que são elaboradas, aplicadas e corrigidas pelos professores das turmas, 

principalmente, nos ensinos primários e secundários, e, portanto, se restringem ao controle 

docente. Neste caso, a função da avaliação está direcionada em definir o fluxo do estudante no 

sistema escolar, no qual, o professor exerce total autonomia, o que lhes garante poder 

institucional. Estas características revelam uma situação: à época, a Espanha não possuía um 

sistema de avaliação.  

Uma vez que o currículo avaliado, segundo Sacristán (2000), se refere 

àquelas(es) questões/conteúdos que foram apreendidos pelos estudantes, e que podem ser 

detectados, por meio de instrumentos comumente chamados de avaliativos, onde se observa e 

se comprova o efeito do currículo, é oportuno ressaltar que existem diferenças, consideráveis, 

entre currículo avaliado e sistema de avaliação (avaliações externas).  

Fernandes e Freitas (2007) caracterizam o sistema de avaliação como aquele que 

envolve as escolas que pertencem a uma rede de ensino, denominada, por vezes, como avaliação 

de sistema. Geralmente, i) estão focadas em avaliações de rendimento dos estudantes, mas 

analisam outros aspectos tais como clima escolar, gestão, entre outros, e ii) são elaboradas 

externamente às unidades escolares, sendo aplicadas pelas secretarias de educação ou instâncias 

mais centralizadas como o MEC/INEP. A ideia é que os resultados obtidos retornem às escolas 

para serem utilizados como elementos nas tomadas de decisões.  

A experiência brasileira com avaliações em larga escala/sistema de avaliação se 

inicia na década de 90, com a promulgação da LDB nº 9.394/96, e tornou-se tema de estudos e 

debates nas redes de ensino, na mídia/imprensa e nas instituições governamentais. Entre as 

principais avaliações, atualmente, pode-se citar: Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), 

aplicada para estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental; Prova Brasil, que gera o Ideb; 

Exame Nacional do Ensino Médio/ENEM, que é porta de entrada para as universidades públicas 

e/ou programas de concessão de bolsas de estudos para universitários; Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes/ENADE, realizado no Ensino Superior (FERNANDES; 
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FREITAS, 2007).  

Fernandes e Freitas (2007, p. 39) assinalam que  

 
Tais sistemas cumprem um papel social importante, na medida em que têm como 

propósito dar subsídios para a construção de uma escola de melhor qualidade. Os 

resultados dessas grandes avaliações devem ser amplamente divulgados e debatidos 

nas escolas, redes, meios de comunicação para que, de fato, se tornem um instrumento 

de democratização do sistema educacional brasileiro.  

 

 

Sacristán (2000) é favorável à existência de um sistema de avaliação externa, 

por três razões: i) os resultados dos rendimentos escolares das avaliações aplicadas pelos 

professores são frágeis, pois é complexo inferir, destas notas, os critérios, os processos e os 

procedimentos utilizados; ii) a ausência de informações qualitativas desta natureza inibe, ou 

torna altamente complexo, qualquer proposta de inovação curricular que favoreça alunos e 

professores - se avaliações externas são aplicadas, tem-se à disposição fontes de dados mais 

confiáveis; iii) a falta dessas informações torna-se munição contra os professores, à medida que 

estes são considerados os únicos responsáveis pelo sistema escolar, não condicionando outros 

atores, tão envolvidos no processo, que (in)viabilizam as condições de trabalho docente, por 

exemplo.  

Nas palavras de Sacristán (2000, p. 313): 

 
A avaliação para o diagnóstico e o controle democrático da qualidade do ensino e do 

currículo distribuído pode ser vista como uma ameaça para a autonomia das partes, 

especialmente dos professores, mas também é o recurso para evitar a 

patrimonialização de uma atividade e é necessário para o funcionamento de uma 

sociedade democrática. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.3 O Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás: origem e elementos 

estruturantes 

 

  E como última parte deste capítulo, esta seção se propõe a entender sobre a 

origem do Currículo Referência, considerando, por exemplo, os textos publicados pela 

Secretaria de Estado da Educação13 (Seduc), os principais eventos neste processo, os atores 

envolvidos e a experiência da autora deste trabalho. E por fim, o objetivo é estabelecer os 

elementos que sustentam este Currículo na rede. Para tal atividade, é imprescindível retroceder 

no tempo, mais precisamente no ano de 2004, quando se inicia o movimento de debate sobre a 

                                                           
13 A partir de 2015, por ocasião do quarto mandato do Governador Marconi Perillo e da Reforma Administrativa, 
Lei Nº 18.687, de 03 de dezembro de 2014, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) passou a ser 

denominada Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte (Seduce), devido a junção de três pastas do Poder 

Executivo.  
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Reorientação Curricular. Trata-se de um período recente, em que os professores podem 

reconhecer alguns desses eventos ou, até mesmo, ter estado em alguns deles.  

A partir do momento em que os debates sobre a ampliação do ensino 

fundamental para nove anos florescem no Brasil, a Seduc é uma das primeiras secretarias a se 

movimentar, seguindo a lógica dos anos 80, em que as redes municipais e estaduais 

promoveram reformas curriculares anteriores as proposituras nacionais (BARRETTO, 1998). 

Para tanto, o Conselho Estadual de Educação de Goiás solicitou à Seduc um projeto desta 

ampliação.  

À medida que a discussão sobre a ampliação do ensino fundamental avançava, 

um modelo de organização curricular foi colocado em debate na rede estadual de educação, por 

meio da implantação do Programa de Reorientação Curricular/Ensino Fundamental, conduzido 

por duas Secretárias: Eliana França (2002-2006) e Milca Severino (2007-2010). Ambas 

secretarias eram oriundas do meio acadêmico, de instituição de ensino superior pública, no caso, 

a Universidade Federal de Goiás. A gestão da primeira, à frente da Seduc, ocorreu no segundo 

mandato de Marconi Perillo, e da segunda, no mandato de Alcides Rodrigues, respectivamente.  

Além dos conteúdos de todas as disciplinas ofertadas nos anos finais do ensino 

fundamental, o referido Programa se alicerçou nas seguintes premissas: i) reconhecimento da 

condição de pré-adolescência e adolescência dos estudantes; ii) a valorização da leitura e escrita 

em todas as áreas do conhecimento; iii) o resgate e o enaltecimento da cultura local e juvenil; 

iv) a organização das atividades em sequências didáticas (GOIÁS, 2009).  

Este trabalho, que perdurou por cerca de seis anos, contou com a participação 

de instituições de ensino superior, como a Universidade Federal de Goiás e a Universidade 

Estadual de Goiás, e organizações não governamentais, como o Centro de Estudo e Pesquisa 

em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). Esta última desenvolve, em parceria com 

estados e municípios, programas, projetos e ações relativas à leitura e escrita da língua 

portuguesa, programas de correção de fluxo, projetos curriculares, educação integral, tutoria 

pedagógica.  

Thiesen (2015) esclarece sobre o avanço, na área da educação, das parcerias 

público-privadas, por meio da oferta de serviços de assessoria junto a diferentes frentes das 

secretarias de educação: gestão do currículo e da sala de aula, ferramentas pedagógicas, dentre 

outros. Outras instituições aplicaram suas propostas na rede estadual goiana: Instituto Ayrton 

Senna, Instituto Itaú-Unibanco, o Comitê “Todos pela Educação”, Fundação Itaú Social, 

Instituto Natura, Instituto Inspirare. Estas empresas, que têm como alvo o controle social, via 

educação pública, não se fazem presentes apenas em Goiás, mas em outras unidades da 
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federação.  

Este autor descreve, de forma peculiar, o teor das propostas destas empresas: 

 
Em geral, os textos que compõem as propostas destas organizações/empresas 

ancoram-se em alguns pilares conceituais bem marcados e absolutamente 

identificados com expectativas em termos de resultados, de mérito, de eficiência, de 

padronização e, portanto, de alinhamento com as demandas do modelo 

socioeconômico vigente. Em geral, são discursos que, sem deixar de tocar 

tangencialmente em questões contemporâneas, que compõem o debate do campo 

curricular, (...), orientam-se pelos princípios da prescrição técnica, seja no que se 

refere às finalidades formativas, seja na estruturação dos desenhos curriculares ou 

ainda na definição/seleção dos conteúdos escolares (THIESEN, 2015, p. 652).   

 

A estruturação do Programa Reorientação Curricular se deu i) pela oferta de 

cursos de formação continuada para professores - centralizados, em localizações estratégicas, 

tais como, os municípios de Caldas Novas e Pirenópolis, ou descentralizadas, organizados por 

polos -, nos quais eram discutidos os conteúdos e as competências e habilidades a serem 

desenvolvidas (PONTES, 2011), e ii) pela produção e publicação dos cadernos da série 

Currículo em Debate – 1 a 7, do componente curricular Ciências, com os seguintes títulos14: 

Caderno 1: Direito à Educação - Desafio da Qualidade; 

Caderno 2: Um diálogo com a Rede - Análise dos Dados e Relatos; 

Caderno 3: Currículo e Práticas Culturais - As Áreas do Conhecimento; 

Caderno 4: Relatos de Práticas Pedagógicas; 

Caderno 5: Matrizes Curriculares; 

Caderno 6.3: Sequências Didáticas - Convite à Ação/Ciências (6º e 7º ano); 

Caderno 7.3: Sequências Didáticas - Convite à Ação/Ciências (8º e 9º ano). 

Nesses cadernos, observa-se a ligação com os PCNs, devido à organização dos 

eixos temáticos, conteúdos e expectativas de aprendizagem, e pelo destaque concedido à 

Educação Ambiental no texto introdutório e, principalmente, nas sequências didáticas 

(Cadernos 6.3 e 7.3). 

O intervalo de tempo, entre os anos de 2004 a 2010, é entendido como um 

período profícuo da Seduc, considerando-se o expressivo número de encontros de formação 

continuada promovidos para os docentes e a participação dos mesmos nas publicações 

realizadas.  

Em 2011, depois que o Governador Alcides Rodrigues encerra seu mandato, 

                                                           
14 Os Cadernos 1 a 5 são comuns a todos os componentes curriculares do Ensino Fundamental e os Cadernos 6 e 

7 são específicos a cada disciplina. Os Cadernos de Sequências Didáticas se dividem em dois volumes, separando 

as atividades para as turmas de 6º e 7º ano e 8º e 9º ano.   
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inicia-se mais um período de governo de Marconi Perillo, em que o Deputado Federal, Thiago 

Mello Peixoto da Silveira, é empossado como Secretário de Estado da Educação, para o 

exercício 2011-2014. A partir desta data foi implementado um ciclo de gestão educacional, 

baseada em modelos empresariais, na perspectiva neoliberal e alinhada com os organismos 

internacionais (SILVA, 2014). 

Conforme matéria veiculada na página da Seduc, na internet, em 01 de maio de 

2011, com o pretexto de garantir uma oferta de educação de qualidade por meio do 

cumprimento de metas, o Governador do Estado e o Secretário de Educação assinam o termo 

de compromisso com a instituição não governamental “Todos pela Educação”, no qual se 

comprometem, formalmente, com cinco metas pré-estabelecidas pela instituição em questão: i) 

toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola; ii) toda criança plenamente alfabetizada até os 8 

anos; iii) todo aluno com aprendizado adequado à sua série; iv) todo jovem com o Ensino Médio 

concluído até os 19 anos; v) investimento em educação ampliado e bem gerido. Ao analisar 

cada uma delas, compreende-se que estes objetivos são prioritários para qualquer governo que 

reconheça a importância da educação como base principal de uma sociedade, não havendo 

necessidade de estabelecimento de parceria para desenvolver aquilo que é obrigatório, política 

e legalmente, se tal ação se configurar em compromisso inadiável. Mas, entende-se que os 

interesses eram outros, pois, segundo a matéria veiculada, Thiago Peixoto coordenava os 

trabalhos do “Todos pela Educação”, em âmbito regional (GOIÁS, 2011a). 

Em junho de 2011, o Secretário Thiago Peixoto, anunciou que um projeto de 

reforma educacional estava sendo desenhado, sob a supervisão da empresa Bain & Company, 

da área de consultoria em gestão empresarial, com sede em Boston. Em um prelúdio, o dirigente 

estadual da educação anunciava alguns elementos da reforma: priorização das disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática, aplicação de avaliações diagnósticas, política de mérito 

(GOIÁS, 2011b).     

No mesmo ano, em 05 de setembro, o Secretário apresentou as diretrizes da 

reforma educacional, sistematizadas no Pacto pela Educação - Um futuro melhor exige 

mudanças, com a presença do governador do Estado, inúmeros políticos, autoridades e 

empresários do grupo Movimento Goiás Competitivo. Nesse evento foram explicitados cinco 

pilares da reforma, que se desdobravam em 25 iniciativas (GOIÁS, 2011d, grifo nosso): 

1º Pilar - Valorizar e fortalecer o profissional da educação  

1 – Valorização da carreira profissional da educação  

2 – Escola de Formação de Professores  

3 – Academia de Lideranças  
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4 – Residência Educacional  

2º Pilar – Adotar práticas de ensino de alto impacto no aprendizado do aluno  

5 – Aprofundamento do currículo  

6 – Tutoria pedagógica  

7 – Educação em Tempo Integral  

8 – Novo Ensino Médio  

9 – Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante  

10 – Rede de Colaboração  

11 – Investimento em Soluções de TI para o Aprendizado  

3º Pilar – Reduzir significativamente a desigualdade educacional  

12 – Programa de suporte às escolas vulneráveis  

13 – Redução da distorção idade-série  

14 – Redução da evasão e reprovação  

15 – Apoio às diversidades  

4º Pilar – Estruturar sistema de reconhecimento e remuneração por mérito  

16 – Idego – Índice de Desenvolvimento da Educação Goiana  

17 – Bônus para os Servidores  

18 – Prêmio Escola  

19 – Poupança Aluno  

20 – Prêmio “Educadores do ano”  

5º Pilar – Realizar profunda reforma na gestão e na infraestrutura da rede estadual de ensino  

21 – Integração com os municípios  

22 – Excelência em infraestrutura  

23 – Otimização de gastos  

24 – Excelência em gestão  

25 – Escola Modelo e Comunidade  

No contexto desta pesquisa, é importante ater-se ao 2º Pilar/5ª iniciativa, que 

trata do aprofundamento do currículo, na qual foi prevista a elaboração de um Currículo 

Referência, com características de currículo mínimo. Esses itens, dispostos na reforma 

educacional, foram cumpridos a rigor.  

Com a adoção de uma política de resultados e, a partir do Caderno 5 - Matrizes 

Curriculares/Programa Reorientação Curricular -, uma proposta de currículo mínimo foi 

encaminhada aos professores da rede estadual de educação, sob três alegações, explicitadas no 

Ofício Circular nº 0079, de 02 de dezembro de 2011: i) as demandas da construção deste modelo 
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de currículo teriam emergido dos professores, coletadas durante a caravana da Reforma 

Educacional, que percorreu as 38 Subsecretarias15, tendo em vista a constante movimentação 

dos estudantes entre as escolas; ii) a diretora executiva do Instituto Unibanco relatou que um 

estudante do Ensino Médio, pela rotatividade entre escolas, teve o mesmo conteúdo de Física 

nos três anos de curso; iii) os bons resultados do Ideb, em 2009, 2011 e 2013, obtidos pelos 

anos iniciais do ensino fundamental, também foram creditados à bimestralização do Currículo 

de 1º ao 5º ano, presente no Caderno 5.  

Neste mesmo ofício, relatava-se que os professores de cada componente 

curricular, deveriam se organizar, para análise do currículo mínimo, elaborado pela equipe da 

Seduc. Este modelo seria utilizado no ano letivo de 2012, por Subsecretaria, onde as discussões 

seriam ampliadas, para consolidação em 2013, incluindo também formação de professores e 

produção de material com sugestão, para cada aula (GOIÁS, 2011f). As sugestões dos 

professores, após análises e discussões, retornaram ao grupo responsável por esta ação, na 

Gerência de Desenvolvimento Curricular da Seduc.  

Em abril de 2012, os trabalhos sobre o currículo mínimo são retomados, com 

objetivo de se organizar uma proposta única para a rede estadual, a ser implantada em 2013. A 

Seduc solicitou das Subsecretarias um cronograma de trabalho das discussões e das demais 

atividades, e instituiu um Representante por Componente Curricular (RCC) para cada Regional 

da Educação. Este ator seria um professor, por componente curricular, eleito entre os pares, 

para conduzir os trabalhos e ser o interlocutor entre a Subsecretaria e a Gerência de 

Desenvolvimento Curricular. Como perfil, este professor deveria ser um profundo conhecedor 

dos cadernos da série Currículo em Debate, além de ser proativo e ter capacidade formativa. Os 

nomes desses representantes foram incluídos na versão final do documento (GOIÁS, 2013a).  

A Seduc solicitou, ainda, o envio de relatórios desses encontros, contendo lista 

de frequência, nomes dos professores participantes e escolas e descrição dos aspectos relevantes 

e pontos a serem melhorados, a partir do modelo de currículo enviado (GOIÁS, 2012a, 2012b).  

Em janeiro de 2013, antes do início do ano letivo, o jornal O Popular publicou 

uma matéria com o seguinte título: “Rede estadual adota currículo unificado em 2013”. 

Segundo a reportagem, a uniformidade do currículo, com conteúdos distribuídos por bimestres 

e disciplinas, evitaria distorções no processo de ensino e aprendizagem, pois os conteúdos 

seguiriam uma mesma ordem, e facilitaria o trabalho da Secretaria, no que se refere à formação 

                                                           
15 Atualmente são 40 Subsecretarias Regionais de Educação, que passaram a ser denominadas de Coordenação 

Regional de Educação, Cultura e Esporte, a partir de julho de 2017.  
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profissional, à produção de material didático e de apoio e às avaliações. A versão preliminar foi 

disponibilizada no site da Secretaria, em formato PDF, encontrando-se disponível até os dias 

atuais, sendo esta a única versão. 

Outra novidade para o ano de 2013, noticiada no site da Seduc foi a implantação 

do Diário Eletrônico para o registro da frequência e da aferição da aprendizagem dos estudantes. 

Este, seria o primeiro passo para a implantação do Sistema Administrativo e Pedagógico/SIAP 

(GOIÁS, 2013b, 2013c). O SIAP é uma ferramenta que permite o planejamento de aulas, 

cadastro de notas, controle da frequência escolar, e ainda, auxilia na administração dos 

conteúdos trabalhados, por meio do controle do calendário escolar e quadro de horários. Possui 

também funções sobre programas institucionais da Seduc como o Programa Reconhecer, que é 

um programa de estímulo à docência, uma vez que, segundo dados da Secretaria, quatorze mil 

(14.000) professores estavam fora da sala de aula (GOIÁS, 2011e).  

Vale destacar que o Programa Reconhecer bonifica professores efetivos da rede 

estadual de educação, com o pagamento de um décimo quarto salário, como incentivo à 

presença regular e permanência em sala de aula. Ou seja, a assiduidade é o principal critério 

para o recebimento deste bônus. Esta política de mérito se iniciou na Secretaria de Educação 

em meados de 2011 e foi instituída por projeto de lei, aprovado pela Assembleia Legislativa do 

Estado de Goiás (GOIÁS, 2011e).  

Até meados de 2014, a utilização do SIAP, que era de livre escolha do professor 

torna-se obrigatória, à medida que o planejamento das aulas, realizados neste sistema, é 

utilizado como mais um dos critérios para pagamento do Reconhecer. A versão preliminar do 

Currículo Referência é disponibilizada no SIAP para que os professores o utilizem na 

elaboração do planejamento.  

Dentre os materiais de apoio ao professor e ao estudante, a Seduc lançou, em 

2013, o Caderno Educacional, para as turmas de 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, dos 

componentes curriculares Ciências, Língua Portuguesa e Matemática. Tal material, segundo a 

Secretaria, era um subproduto das propostas da Reforma Educacional, principalmente de seu 2º 

Pilar, tendo em vista a adoção de práticas de alto impacto na aprendizagem. 

No texto de apresentação do Caderno Educacional, de Ciências, é evidenciado 

que a produção desse material, o primeiro nesses moldes, só foi possível graças à unificação 

dos currículos existentes na rede estadual de educação. O Caderno foi estruturado, por bimestre, 

em duas versões: material do professor e material do aluno (consumível e com agregação dos 

conteúdos das três disciplinas). Para sua utilização, segundo o site da Seduc (GOIÁS, 2013d), 

os professores receberam dezesseis (16) horas de formação presenciais sobre as estratégias e 
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metodologias neles apresentadas.  

 

Figura 03 - Cadernos Educacionais/Seduc (4º Bimestre) 

 

Fonte: Imagens do Google 

 

Outra ação desta gestão foi a instituição das avaliações produzidas pela própria 

Secretaria. Em 2011, conforme aponta Medeiros (2013, p. 32): 

 
A elaboração das provas fica a cargo da Gerência de Desenvolvimento Curricular, 

GEDEC, que é um departamento da Seduc, e os responsáveis por esse trabalho são as 

equipes de professores de Língua Portuguesa e Matemática, lotados nesse 

departamento. Inicialmente, as provas foram aplicadas a alunos do 5º e 9º ano do 

Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio. Em datas previamente agendadas 

no calendário escolar oficial da Seduc ocorreu a aplicação das primeiras provas. Estas 

foram enviadas a todas as escolas estaduais de Goiás e aplicadas pelos próprios 

professores de cada escola participante.   

 

Em 2012, essas avaliações passaram a abranger os conteúdos do componente 

curricular Ciências, e se ampliam para todos os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º 

ano), bem como para a 2ª série do Ensino Médio (MEDEIROS, 2013).  

Em 2015, um novo modelo de avaliação é implantado na rede estadual de 

educação: Avaliação Dirigida Amostral (ADA). Trata-se de um processo que não abrange toda 

a rede: a escolha das escolas participantes é realizada por programas computacionais, e os 

estudantes são avaliados nos componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática e 

Ciências da Natureza, com instrumentos produzidos pela Seduce. São em média cinquenta mil 

(50.000) estudantes avaliados por etapa, de 4º ao 9º ano do ensino fundamental e da 1ª a 3ª série 

do ensino médio 

Esta avaliação é organizada em dois ciclos. No primeiro ciclo, uma avaliação 
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diagnóstica é aplicada aos estudantes e os resultados retornam para a Seduce. Os resultados 

revelam os problemas quanto ao processo de ensino e de aprendizagem em determinados 

conteúdos. No segundo ciclo, com base no que os dados reveleram, a Secretaria produz 

orientações pedagógicas, principalmente, para os conteúdos que não foram internalizados pelos 

estudantes, de acordo com o resultado das avaliações do primeiro ciclo. Uma nova avaliação é 

aplicada, a qual, encerra o processo, em um bimestre. Esse material é disponibilizado a todas 

as escolas da rede estadual. A figura16 abaixo demonstra o processo:  

 

Figura 04 - Processo da Avaliação Dirigida Amostral (ADA) da Seduce  

 

Fonte: www.seminariogestaoescolar.org.br/site/2016/files/palestras/P21_Raquel%20Teixeira.pdf 

 

Alicerçados nas discussões e informações apresentadas nesse capítulo, percebe-

se que o CREG possui formas muito específicas de materialização: a bimestralização, o SIAP, 

as avaliações da Seduce e o Sistema Reconhecer. Esses quatro elementos dão corpo e forma, 

ao que à primeira vista, é apenas um currículo prescritivo, mas que guarda elementos do mais 

absoluto controle do fazer docente, em todos os processos de sua atuação, desde o planejamento 

até a avaliação.  

 
 

 

                                                           
16 Esta figura foi extraída de uma palestra, ministrada pela Secretária de Educação, Raquel Teixeira, no Seminário 

Internacional “Caminhos para a qualidade da educação pública: impactos e evidências”, promovido pelo Instituto 

Unibanco e Folha de São Paulo, entre os dias 15 e 16 de setembro de 2016, em São Paulo. Disponível em  

<http://www.seminariogestaoescolar.org.br/site/2016/files/palestras/P21_Raquel%20Teixeira.pdf>. Acesso em 

08 ago 2017. 
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CAPÍTULO 3 

O CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Entretanto, pesquisar é muito mais do que registrar eventos. É produzir conhecimento dentro 

de um marco teórico, epistemológico e metodológico. 

Marcos Antonio Moreira (2017) 
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Quando propomos uma pesquisa, temos um caminho a percorrer. Este percurso, 

compreendido como elemento ímpar de uma investigação, é pautado em teorias, não sendo 

neutro e possuindo, sempre, uma intencionalidade, que se revela em decisões, que são tomadas 

a todo instante durante o processo.  

Neste capítulo, objetiva-se apresentar, discutir e refletir sobre o percurso 

planejado e desenvolvido nesta investigação, desde a consecução e organização das etapas de 

trabalho até a coleta e análise dos dados obtidos.  

 

3.1 As bases metodológicas da pesquisa 

 

A discussão sobre a trajetória da pesquisa, por diferentes pesquisadores, 

principalmente, no âmbito da educação, tem refletido uma preocupação com o rigor 

metodológico nas diversas produções intelectuais publicadas (LUDKE; ANDRÉ, 2014). Este 

rigor é compreendido, por Demo (2012), como qualidade formal.  

Ludke e André (2014) apontam que, nas últimas décadas, as pesquisas na área 

educacional brasileira tiveram um olhar especial, no que tange aos métodos empregados, uma 

vez que, os resultados apresentados, nestas investigações, impossibilitaram a busca por 

soluções. O rigor e a técnica não são observados como aspectos que trazem demérito ou causem 

estranheza, mas como condições estruturantes do trabalho a ser desenvolvido pelo pesquisador 

e, na condução das atividades de uma pesquisa, na qual, a ausência destas características gera 

incoerência e inconsistência do estudo realizado. Exige-se disciplina. 

A qualidade política é também considerada: a investigação deve ter 

compromisso social com a realidade, “(...) no estabelecimento de políticas sociais mais efetivas, 

na implantação de um estado de direito, na solidificação de uma sociedade mais democrática” 

(DEMO, 2012, p. 25). Neste prisma, o investigador torna-se um ator político, envolvido em um 

processo de transformação social. 

Tais elementos, qualidade formal e política, são observados em investigações 

em educação, de abordagem qualitativa, não havendo dicotomia entre ambos, mas uma busca 

constante pelo equilíbrio entre as duas partes. 

A pesquisa de natureza qualitativa, segundo Flick (2009), se preocupa com as 

relações sociais - tendo em vista as rápidas mudanças dos aspectos da realidade -, e com a 

compreensão dos fenômenos que interferem na vida dos sujeitos pesquisados. Entende-se que 

a proposta desta investigação tem assento na abordagem qualitativa. Esse tipo de pesquisa 

começa a ter divulgação na segunda metade do século XX, nos países da América Latina. 
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Oliveira (2014, p. 37) conceitua a pesquisa qualitativa 

 
“(...) como sendo um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização 

de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu 

contexto histórico e/ou segundo sua estruturação”.  

 

A argumentação defendida pela autora coaduna com a reflexão proposta por 

Bogdan e Biklen (1994), se analisadas as características que garantem a sua idiossincrasia: a 

principal fonte de dados é o ambiente em que se realiza a pesquisa; o investigador é o agente 

principal da coleta destes dados, por meio de anotações de campo, gravações em áudio e vídeo, 

entre outros; os dados são descritivos e há uma tentativa em analisá-los em todos os detalhes; o 

pesquisador se atenta mais ao processo do que ao produto, buscando entender como um 

problema se manifesta no cotidiano, nas interações; as hipóteses não são definidas a priori, mas 

os resultados são analisados para compreender, a partir de um amplo espectro,  as questões mais 

importantes do estudo; a perspectiva dos participantes tem suma relevância para a pesquisa. 

  Outro elemento importante, diz respeito ao gênero que a pesquisa qualitativa 

pode assumir. O gênero, que orienta esta investigação, é a pesquisa participante. Para Brandão 

(1999), a pesquisa participante tem como principal propósito aprofundar o conhecimento sobre 

uma determinada realidade social para transformá-la e melhorar a vida dos envolvidos, fazendo 

do ato de conhecer, o principal aliado, tanto do pesquisador, quanto do pesquisado; ambos são 

sujeitos de um mesmo processo, ainda que, com funções e atividades diferentes. 

As reflexões empreendidas por Brandão e Borges (2007) e Demo (2008), a 

respeito da pesquisa participante, possibilitaram a definição de suas principais características, 

que se correlacionam com problemas do processo educativo: o problema se origina na 

comunidade ou no próprio local de trabalho; a ênfase está no trabalho com grupos explorados 

ou oprimidos; envolve os sujeitos locais no processo da pesquisa; reforça, no indivíduo, a 

conscientização de suas próprias habilidades, seus recursos e seus conhecimentos; os 

pesquisadores acadêmicos são sujeitos comprometidos e aprendizes. 

Essas características nos permitem entender, mais uma vez, que esta 

investigação se caracteriza como pesquisa participante, pois na observação do processo, 

verificou-se que a pesquisadora esteve envolvida em programas curriculares como a 

Reorientação Curricular, em funções distintas, como professora regente e técnica pedagógica, 

e também na última gestão da Seduce, atuando como Gerente de Apoio ao Ensino Fundamental 

(2014-2016). Esta última função permitiu um diálogo permanente com o setor responsável pela 

produção do Currículo Referência e dos Cadernos Educacionais e o acompanhamento da 

implementação.  
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Não obstante, a investigadora não ter trabalhado na equipe de elaboração do 

currículo - Gerência de Formação e Tutoria Pedagógica, as ações desenvolvidas por este setor 

da Seduce, interferiram, sobremaneira, nas políticas educacionais estaduais para o ensino 

fundamental, principalmente, dos anos finais.  

 

Figura 05 – Organograma da Seduce (Maio/2017)  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O arcabouço teórico da pesquisa participante prevê, justamente, a formação 

política da pesquisadora, e, consequentemente, uma aproximação entre a universidade e o 

cotidiano da escola, por meio da disseminação das ideias via produções e participações dos 

professores, e a ocupação dos espaços possíveis e estratégicos na Seduce, quando da instituição 

de políticas curriculares e de formação de professores.   

No entanto, é oportuno enfatizar a respeito das bases filosóficas desta pesquisa. 

Para tanto, recorremos a Triviños (2009), que alerta quanto à necessidade do estabelecimento 

de questões básicas preliminares (tipo da pesquisa, gênero e suas acepções). Assim, assume-se 

que esta investigação é sustentada pelo materialismo dialético, que é a base filosófica do 

marxismo, e que reconhece se um conhecimento é verdadeiro (ou não), a partir da prática social 

dos indivíduos.  

Triviños (2009, p. 51) afirma que o materialismo dialético se ancora na busca 

por “explicações coerentes, lógicas e racionais para os fenômenos da natureza, da sociedade e 

do pensamento (...), e baseia-se numa interpretação dialética do mundo”.    

 Assim, o quadripé i) referencial teórico, discutidos nos Capítulos 1 (histórico dos documentos 

curriculares) e  2 (as teorias críticas do currículo), ii) pesquisa qualitativa, iii) pesquisa 
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participante e iv) materialismo dialético, articulados entre si, sustentam esta investigação com 

vistas a responder o seu principal problema: quais as implicações do Currículo Referência da 

Rede Estadual de Educação de Goiás, considerando seus elementos estruturantes, nas atividades 

de professores de Ciências dos anos finais do ensino fundamental? 

Assim, ao aprofundar nessa discussão, mediante novos estudos, inquietudes e 

questionamentos surgiram perguntas norteadoras17, a serem investigadas durante a pesquisa, 

que são: Os professores da rede estadual participaram destes processos de construção do 

currículo? Como está organizado o Currículo Referência do componente curricular Ciências? 

O professor de Ciências utiliza-se deste documento para nortear a sua prática? Existem 

discrepâncias/divergências entre Currículo Referência e o que, realmente, é realizado nas aulas? 

A reorganização curricular tem contribuído para que o professor implemente atividades 

mediadoras para a construção do conhecimento?  

 

3.2 O lócus da pesquisa  

 

  Para o direcionamento do debate referente à abrangência desta investigação, 

recorre-se a Massoni e Moreira (2017, p. 53), os quais evidenciam que “(...) é preciso tomar 

decisões sobre o conjunto de pessoas que integram o contexto social e que farão parte da 

pesquisa, ou, se necessário, uma amostra dessa população, o tamanho da amostra e a forma de 

seleção (...). ” Tais encaminhamentos relacionam-se à definição sobre as características da 

população, o processo de seleção dos sujeitos e o modo como as escolhas foram estabelecidas. 

Assim, compreende-se ser o momento em que se faz a opção sobre quem entrevistar, em que 

localidades e o quantitativo de pessoas.  

  Para a composição da amostragem, optou-se pelo que Flick (2009, p. 118) 

denomina de determinação a priori: “Nos planos de pesquisa que empregam definições a priori 

da estrutura da amostra, as decisões relativas à amostragem são tomadas com a finalidade de 

selecionar casos ou grupos de casos”. As decisões são tomadas antes da análise e coleta dos 

dados e as estratégias são aplicadas junto a grupos definidos, previamente, que apresentam as 

representações consideradas essenciais para o estudo em questão.    

Na investigação proposta pela autora, a primeira seleção baseia-se em ampliar o 

                                                           
17 A existência de perguntas norteadoras é defendida por Triviños (2009) quando o pesquisador é iniciante no 

trabalho de investigação. Além disso, essas questões se comportam como orientadoras agregando clareza, precisão 

e objetividade ao processo e estão atreladas ao problema de pesquisa.  

 



87 

 
 

espectro de atuação para outros municípios, além da capital goiana. Assim, se estabeleceu para 

esta seleção um importante elemento: buscar municípios, em Goiás, que sediam instituições de 

ensino superior públicas, as quais possuem programas de pós-graduação (nível mestrado) na 

área de Educação em Ciências e Matemática. Esses programas têm como um de seus pilares a 

formação continuada de professores de Ciências. Neste recorte, e por meio da busca realizada 

pela Internet, emergiram três municípios goianos, entre os duzentos e quarenta e seis (246), a 

saber: Anápolis, Goiânia e Jataí (Figura 6).  

 

Figura 06 - Municípios lócus da pesquisa  

 
Fonte: Elaborado pela autora 

   

Em Anápolis, situa-se a Universidade Estadual de Goiás/Câmpus de Ciências 

Exatas e Tecnológicas, onde é ofertado o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, o qual 

contribui, desde 2013, para a qualificação de professores nas áreas de Física, Química, Biologia 

e Matemática. Em Goiânia, verificou-se o Programa de Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática, da Universidade Federal de Goiás, com sede no Planetário/UFG, que, desde 2007, 

busca a melhoria da qualidade profissional dos professores de Ciências e Matemática, e das 

respectivas licenciaturas. E por fim, na cidade de Jataí, no Instituto Federal de Goiás, verificou-

se a presença do Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática, que desde 

2011 visa contribuir com a ação política educacional, atendendo a região do Sudoeste Goiano. 

  Percebe-se que são três programas de pós-graduação atentos à formação dos 
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professores destas disciplinas, que atuam junto ao ensino fundamental e ensino médio, para 

refletir sobre seus contextos.  

  Para a seleção das escolas observou-se o vínculo com a Seduce, a localização 

nos nos três municípios, definidos a priori, e o porte das instituições de ensino. O porte refere-

se ao número de estudantes por escola.  

Assim, utilizou-se o site Cidadão Participativo18, da Seduce, para verificar o 

quantitativo de estudantes por unidade educacional. Para este levantamento, considerou-se 

apenas os dados dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), demonstrando que estas 

escolas tinham familiaridade com esta fase da educação básica. Para essa definição, não foram 

consideradas escolas conveniadas, militares, de tempo integral e/ou atendimento educacional 

especializado, uma vez que os professores dessas instituições desfrutam de condições de 

trabalho diferenciadas em relação às demais escolas da rede estadual de educação de Goiás 

(gratificações por atividade diurna exclusiva, remunerações extras, entre outros).   

Por meio desse recorte, foram selecionadas doze (12) escolas de maior porte e 

escolas de menor porte. Conforme tabela a seguir, evidencia-se que, por município, foram 

envolvidas quatro (04) escolas, sendo as duas com os maiores quantitativos de estudantes e as 

outras duas, com os menores. Para representação das escolas, empregou-se letras, em ordem 

alfabética, sequenciadas por município e quantidade de alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 O site Cidadão Participativo pode ser acessado em http://www.cidadao.seduce.go.gov.br.  



89 

 
 

                       Tabela 02 – Amostragem das escolas participantes 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR 
(ESCOLA ESTADUAL) 

NÚMERO DE 

ESTUDANTES 

ANÁPOLIS 

ESCOLA A 726 

ESCOLA B 685 

ESCOLA C 119 

ESCOLA D 97 

JATAÍ  

ESCOLA E 856 

ESCOLA F 565 

ESCOLA G 455 

ESCOLA H 323 

GOIÂNIA 

ESCOLA I 447 

ESCOLA J 435 

ESCOLA L 189 

ESCOLA M 178 

                                  Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Quanto aos docentes participantes, com o recurso da tabela 03, verifica-se que 

foi entrevistado um professor por escola, sendo quatro por município, totalizando doze 

envolvidos. Para a representação, empregou-se a letra P, de Professor, com um número na 

sequência, diferenciando os professores por escola e município: P01 a P04, do município de 

Anápolis; P05 a P08, de Jataí; P09 a P12, de Goiânia.  
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Tabela 03 – Amostragem dos professores participantes, por escola 

MUNICÍPIO UNIDADE ESCOLAR 
(ESCOLA ESTADUAL) 

PROFESSOR 

ENTREVISTADO 

ANÁPOLIS 

ESCOLA A P01 

ESCOLA B P02 

ESCOLA C P03 

ESCOLA D P04 

JATAÍ 

ESCOLA E P05 

ESCOLA F P06 

ESCOLA G P07 

ESCOLA H P08 

GOIÂNIA  

ESCOLA I P09 

ESCOLA J P10 

ESCOLA L P11 

ESCOLA M P12 

                           Fonte: Elaborado pela autora19.  
 

   

3.3 A coleta de dados 

 

   No próximo passo do percurso de uma pesquisa qualitativa, encontra-se a coleta 

de dados, que não é um processo estático, mas que se formula, reformula, mediante a situação, 

e se retroalimenta, constituindo-se como um condutor na busca de informações que deem conta 

do problema da investigação (TRIVIÑOS, 2009).  

   Entre as técnicas de coleta de dados, lançou-se mão de duas, muito conhecidas 

no âmbito da investigação em educação: análise documental e entrevista (BOGDAN; BIKLEN, 

1994).  

Flick (2009) posiciona a forma como os documentos podem contribuir para a 

pesquisa, na medida em que estes não foram produzidos com a finalidade de serem 

investigados, mas, contém informações imprescindíveis para a investigação, a fim de identificar 

fatos. A análise documental apresenta vantagens importantes para esta pesquisa: baixo custo, 

realização de consultas por várias vezes, estabilidade ao trabalho e riqueza de detalhes 

                                                           
19 A ordenação dos professores, entre P01 e P12, diz respeito a cronologia de realização das entrevistas.  
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(LUDKE; ANDRÉ, 2014). 

Nesta etapa do trabalho, analisou-se 1) a coletânea Currículo em Debate - 

Cadernos 1 a 7 (Reorientação Curricular); 2) as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para 

a Educação Básica (2013); 3) as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

de (nove) 9 anos (2013); 4) as disposições estaduais sobre a educação básica em suas diversas 

etapas e modalidades, publicadas pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de Goiás 

(2011); 5) ofícios encaminhados pela Seduc; 6) o Currículo Referência da Rede Estadual de 

Educação de Goiás. São todos documentos oficiais, públicos e disponíveis na Internet. 

   Outra técnica para a coleta de dados é a entrevista. Entre as acepções em voga, 

destaca-se a de Bogdan e Biklen (1994, p. 134): “Uma entrevista consiste numa conversa 

intencional, geralmente entre duas pessoas, embora, por vezes, possa envolver mais pessoas, 

dirigidas por uma das pessoas, com o objetivo de obter informações sobre a outra. ” 

   Nesta perspectiva, Massoni e Moreira (2017) ressaltam que a entrevista é uma 

técnica antiga, bastante eficiente para a pesquisa qualitativa, na qual o entrevistador e 

entrevistado tornam-se parceiros momentâneos para entender a realidade. Assim, entende-se 

que a principal questão da entrevista é compreender os pontos de vistas dos sujeitos, e não julgá-

los.  

   No caso desta investigação, definiu-se pela entrevista semiestruturada, em que 

perguntas são abertas e flexíveis, orientadas por tópicos que emergiram da teoria estudada e do 

conhecimento da realidade a qual se investiga, dando margem para que o participante relate 

sobre suas ideias, com foco na pesquisa, e possibilitando ao entrevistador realizar outros 

questionamentos, acompanhando a dinâmica do diálogo (MASSONI; MOREIRA, 2017; 

TRIVIÑOS, 2009).  

   As escolas selecionadas foram acompanhadas e/ou contactadas, previamente, 

via CRECEs, e o agendamento ocorreu junto a cada professor participante, de modo que, 

quando a entrevistadora retornava à escola, os professores estavam disponíveis. No início de 

cada entrevista, foram explicitados os seguintes aspectos: objetivo da pesquisa e da entrevista, 

leitura e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A), consenso do 

entrevistado para gravar o áudio e a garantia de seu anonimato e preservação da identidade. 

   Em relação à estrutura da entrevista, o roteiro foi organizado em três partes: 

Parte 1 - caracterização do sujeito entrevistado; Parte 2 – conceituação de currículo e 

envolvimento no processo de construção do CREG; Parte 3 – as implicações e os mecanismos 

de transgressão docente. Foram totalizadas vinte questões, envolvendo estas três partes 

(Apêndice B) 
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   Posteriormente, as entrevistas gravadas, foram transcritas. Tanto Bogdan e 

Biklen (1994) quanto Gibbs (2009) enfatizam que transcrever é uma atividade que demanda 

muito tempo, exaustiva e dispendiosa (se outra pessoa, que não o pesquisador, for contratada 

para este trabalho), mas é relevante e imprescindível para a análise das informações obtidas, 

principalmente quando a coleta se baseia, em sua maior parte, em entrevista.  

 

3. 4 A análise dos dados 

 

  Para análise dos dados coletados, recorre-se a técnica da Análise de Conteúdo 

(AC), a partir das contribuições de três autores: Bardin (2011), Franco (2012) e Triviños (2009).  

A opção por esta técnica se sustenta nas observações de Franco (2012) quanto à 

premissa da AC: a mensagem, que será objeto da análise, deve estar relacionada a um 

referencial teórico, o qual permite as comparações; pode ser verbal (escrita ou oral); trabalha 

com conteúdo manifesto e latente da comunicação, passível de inferência, que é a dedução 

lógica dos fatos.  

Definida a base para aplicação da técnica em questão, é adequado conceituá-la. 

Segundo Bardin (2011, p. 48) é: 

 
Um conjunto de técnicas das análises das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conjunto das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) essa mensagem. 

 

 

  Para a realização da análise dos dados coletados, considerou-se as três fases 

básicas da AC, assinaladas por Bardin (2011): a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.  

  Na pré-análise é que se faz a primeira aproximação do material a ser analisado. 

Na acepção de Bardin (2011, p. 126), “a pré-análise tem por objetivo a organização, embora ela 

própria seja composta por atividades não estruturadas, “abertas”, por oposição à exploração 

sistemática dos documentos”. É nesta fase que documentos que emitem as mensagens são 

selecionados, por meio da leitura flutuante, uma leitura genérica, a qual define o campo da 

investigação (TRIVIÑOS, 2009). As leituras ocorreram nas Resoluções citadas anteriormente, 

no CREG e nas doze entrevistas transcritas.  

  A segunda fase consiste na exploração do material, o qual “longa e fastidiosa, 

consiste essencialmente em operações de codificação, decomposição ou enumeração, em 

função de regras previamente formuladas” (BARDIN, 2011, p. 131). Nesta etapa, ocorre a 
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codificação e a categorização.  

  A codificação consiste em tratar o material, a partir da representação do 

conteúdo. Para a codificação, é importante definir as unidades de análise, que são de dois tipos: 

unidade de registro e unidade de contexto. A categorização é um trabalho minucioso, em que 

as categorias podem ser concebidas a priori, como é o caso desta investigação, com o uso de 

“indicadores predeterminados em função da busca a uma resposta específica do investigador” 

(FRANCO, 2012, p. 64). A proposta de categorias a priori ocorreu com a identificação da 

aproximação entre os níveis de objetivação do currículo, proposto por Sacristán (2000).  

  Assim, a análise dos documentos oficiais e das entrevistas se desenvolveu a 

partir das seguintes categorias: 1) Concepção de Currículo; 2) O Currículo Prescrito; 3) O 

Currículo Apresentado aos Professores; 4) O Currículo Moldado pelos Professores; 6) O 

Currículo em Ação; 6) O Currículo Realizado; 7) O Currículo Avaliado.  

  A continuidade da AC prevê a terceira fase, que é a interpretação referencial, 

que consiste no aprofundamento da pré-análise, com a interação dos materiais, por meio dos 

conteúdos manifestos e latentes (TRIVIÑOS, 2009). Essas discussões são a pauta do capítulo, 

a seguir - Capítulo IV -, produzidas a partir do referencial teórico e metodológico que sustentam 

este trabalho.    
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CAPÍTULO 4 

 

AS IMPLICAÇÕES DO CURRÍCULO REFERÊNCIA NAS 

ATIVIDADES DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS DE GOIÁS: 

COM A PALAVRA, OS DOCUMENTOS E OS DOCENTES 

 
  

Toda pedagogia cínica, isto é, consciente de si como manipulação, mentira ou passatempo 

fútil, destruiria a si mesma: ninguém pode ensinar verdadeiramente se não ensina alguma 

coisa que seja verdadeira ou válida a seus próprios olhos. 

Jean-Claude Forquin (1993) 
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 O currículo escolar é o local onde as intenções, de todos os envolvidos, se 

projetam, os interesses afloram, as concepções se materializam, dada a sua importância, 

abrangência e legado no ambiente escolar. Quase sempre, são gestados nas mesas de 

instituições internacionais de base neoliberal, onde se inclui o estabelecimento de alianças com 

a elite dominante de um povo, para a consecução de um projeto nacional que atenda às 

necessidades desses grupos. Essas demandas chegam às escolas por mecanismos bastante 

conhecidos da política educacional brasileira, via efeito dominó, que são instruções curriculares 

prescritas, em diferentes âmbitos: nacionais, estaduais e municipais.   

 Neste capítulo, que tem por elemento principal entender como o currículo 

prescrito da rede estadual impacta as atividades de professores de Ciências, serão analisados, 

de forma panorâmica, as concepções de currículo nas legislações nacionais vigentes (no número 

de duas) e na legislação concebida pelo Conselho Estadual de Educação de Goiás. Em seguida, 

debruçar-se-á sobre as acepções e a estrutura do Currículo Referência da Rede Estadual de 

Educação de Goiás e, por fim, serão apresentadas as nuances das falas dos professores sobre 

este Currículo, à luz dos níveis de objetivação de Sacristán (2000). 

 Para efeito de esclarecimento, quando da análise das narrativas dos professores, 

utiliza-se uma fala de cada docente, por município, o que demonstra a relevância do aspecto 

abordado.  

   

4.1 As Diretrizes Curriculares Nacionais atuais 

 

4.1.1 Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCNEB) - Resolução 

CNE/CEB Nº 04/2010 

 

  O Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio de suas divisões internas, 

sendo uma delas, a Câmara de Educação Básica (CEB), e no uso de suas atribuições legais, 

publica em 13 de julho de 2010, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica. O objetivo desta legislação, conforme artigo 2º, é sistematizar os princípios e diretrizes 

da Educação Básica, fomentar a avaliação dos projetos políticos pedagógicos das escolas e 

revisitar os cursos de formação inicial e continuadas para professores, de quaisquer redes de 

ensino (BRASIL, 2013).  

  A Resolução CNE/CEB Nº 04/2010, com quatorze (14) páginas, é composta por 

sete (7) Títulos, os quais discutem os seguintes assuntos: Objetivos; Referências Conceituais; 
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Sistema Nacional de Educação, Acesso e Permanência para a Conquista da Qualidade Social; 

Organização Curricular: Conceito, Limites, Possibilidades; Organização da Educação Básica; 

Elementos Constitutivos para a Organização das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para 

a Educação Básica. Possui, em sua estruturação, sessenta (60) artigos, com o objetivo de atender 

aos preceitos contidos na CF/88, na LDB Nº 9.394/96, assegurando a formação básica nacional, 

comum a todos os sujeitos que frequentam a escola e que são impactados pelo currículo escolar 

(BRASIL, 2013). 

  Pela redação desta Resolução, observa-se que se trata de um documento, de 

caráter normatizador, com elementos mais abrangentes do que apenas o tema currículo. Todos 

os títulos descritos no parágrafo anterior, possibilitam discussões inerentes à questão curricular, 

mas, em contrapartida, ampliam o espectro de abrangência, em um movimento concatenado, 

que parte de um todo mais amplo, como a acepção de um projeto de nação, até a menção de 

particularidades, como os regimentos escolares. O texto legal em questão aborda desde o 

sistema de ensino até a gestão das aulas e dos conteúdos, ao apresentar, em linhas gerais, o que 

é imprescindível que o estudante saiba em cada etapa da Educação Básica, particularmente, no 

Ensino Fundamental. Percebe-se que esta amplitude está relacionada com o adjetivo, "gerais", 

presente no título dessa Resolução. 

Observa-se, portanto, que este documento orienta quanto à organização do 

sistema nacional de educação, e também das redes estaduais e municipais e das unidades 

escolares. Dessa forma, o currículo retoma o seu status, verificado nos séculos XVI e XVII, 

quando Sacristán (2013) alerta sobre a utilização deste como elemento balizador nos processos 

de agrupamento e seleção de estudantes, em classes específicas, e na definição e divisão de 

campos de atuação dos componentes curriculares.  

Assim, a análise das Diretrizes permite constatar que o currículo se tornou o fio 

condutor da consecução do sistema nacional de educação, uma vez que, os assuntos da 

normativa não se limitam às questões curriculares, mas, a aspectos relativos à organização das 

etapas e modalidades da educação, aos mecanismos da gestão democrática e a formação de 

professores.  

Quanto ao conceito de currículo, apresentado por esta Resolução, observa-se 

duas vertentes: 

 
(...) configura-se como o conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção, 

a socialização de significados no espaço social e contribuem intensamente para a 

construção de identidades socioculturais dos educandos. 

§ 1º O currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social, dos direitos 

e deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem democrática, 
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considerando as condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento, 

a orientação para o trabalho, a promoção de práticas educativas formais e não-formais. 

§ 2º Na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento de 

currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, 

permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com 

os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as 

identidades dos educandos (BRASIL, 2013, p.4, grifo nosso). 

 

 

  Ao analisar as duas proposições, nota-se que há uma aproximação com a defesa 

de currículo como construção social, apontadas por Moreira e Candau (2008, p. 18): “(...) 

estamos entendendo currículo como as experiências escolares que se desdobram em torno do 

conhecimento, em meio a relações sociais, e que contribuem para a construção das identidades 

de nossos/as estudantes...”. Essa concepção considera os envolvidos – os professores e os 

estudantes - como agentes ativos no processo, e os conhecimentos, que são dados como 

legítimos pela sociedade e as formas de apreendê-los. Ou seja, o currículo é um objeto 

construído, considerando os sujeitos e o contexto em que se estabelece, de sentido duplo, no 

qual esses indivíduos também são forjados.   

   Salienta-se, ainda, que a definição em questão transita pelas concepções dos 

autores que defendem as teorias pós-críticas, ao evocar determinados princípios como 

norteadores da seleção dos conteúdos: subjetividade, construção da identidade. Mas, como 

denunciam Ciavatta e Ramos (2012), as contradições se revelam quando o trabalho, como base 

do processo de construção curricular, sempre esteve nas mãos de grupos capitalistas, que 

deturpam a lógica desta relação, direcionando para interesses próprios.  

   Na Resolução, verificou, ainda, dois elementos: i) um hibridismo teórico na 

redação do texto legal, nos quais são encontrados elementos das três teorias do currículo - 

tradicional, crítica e pós-crítica - e ii) a grande quantidade de artigos, além dos parágrafos e 

incisos, numa clara tentativa de abarcar diferentes temas de interesses, de diferentes grupos, de 

alinhamento com os organismos internacionais multilaterais (SANTOS, 2010).  

  Quanto ao currículo de Ciências, a presente Resolução não determina que este 

seja um componente curricular da base nacional comum ou da parte diversificada, mas, salienta 

que os estudantes brasileiros devem ter acesso ao “(..) conhecimento do mundo físico e natural, 

da realidade social e política, especialmente do Brasil (...)” (BRASIL, 2013, p. 6), com a 

compreensão do ambiente natural e social, desde a Educação Infantil até os anos finais do 

Ensino Fundamental. Entretanto, o enfoque de cada etapa não é definido. 

Nesse sentido, a legislação estabelece que os conteúdos de Ciências devem ser 

objeto de ensino na Educação Básica, mas, sua organização pode ocorrer de diferentes 

maneiras. No artigo 13, é mencionada a presença de componentes curriculares centrais 
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obrigatórios, que remetem às disciplinas presentes, atualmente, na proposta de matriz curricular 

nacional, prevista na LDB atual, materializada na BNCC. Ou seja, a forma de organização não 

é tão aberta como se diz ou como se propõe.   

 

4.1.2 Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (Nove) Anos (DCNEF) 

- Resolução CEB/CNE Nº 07/2010 

 

  No final de 2010, o Conselho Nacional de Educação publica, em 14 de 

dezembro, as diretrizes curriculares específicas para o ensino fundamental de nove anos, 

resultado da Lei Nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que institui “ (...) o ensino fundamental 

obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) 

anos de idade (BRASIL, 2006).  

A Resolução CEB/CNE Nº 07/2010 revoga as disposições contidas na 

Resolução CNE/CEB Nº 2, de 7 de abril de 1998, que instituía as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental. Com isto, compreende-se que houve a necessidade de 

atualização das resoluções, tendo em vista a nova lei. Esta Resolução, está estruturada em 

quatorze páginas, com cinquenta (50) artigos, que se desdobram em temas para além das 

questões curriculares como: projeto político pedagógico, gestão democrática e participativa, 

avaliação (considerada parte integrante do currículo), a escola de tempo integral e a Educação 

de Jovens e Adultos.  

Uma vez que esta Diretriz descende da normativa que a precede, a Resolução 

CEB/CNE Nº 04/2010, Santos (2010) argumenta que a introdução de legislações desta natureza 

no cenário educacional, pode conter vertentes oriundas dos contextos onde são elaboradas, 

como uma espécie de bricolagem. É notório que uma dessas vertentes, e talvez a mais fortes 

delas, se vincula aos resultados educacionais insatisfatórios obtidos pelo Brasil nas últimas 

décadas, o que permite que seja instituído, nos textos curriculares, a ideia de produtividade, em 

uma agenda eficientista, com introdução de modelos e jargões empresariais e da cultura 

meritocrática – gestão para resultados, ordenamento por meio dos resultados (ranking), 

bonificação ou punição.  

Outra vertente é a introdução da temática educação do campo, indígena e 

quilombola no bojo desta Resolução, que remete à interiorização no país e a um avanço 

civilizatório com reconhecimento de direitos e atendimento aos sujeitos das comunidades 

tradicionais.  

Observa-se que esta normativa se aproxima mais de assuntos relativos ao 
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currículo ao abordar sobre os fundamentos e os princípios do ensino fundamental e ao reservar 

seções próprias para o debate relativo ao currículo e a relevância dos conteúdos, se comparada 

a Resolução CNE/CEB Nº 4/2010. O conceito de currículo é o mesmo nas duas Resoluções.  

No que tange aos componentes curriculares, a DCNEF é mais enfática ao 

mencionar os conteúdos que compõem a base nacional comum e a parte diversificada. Destaca-

se que não há uma lista de conteúdos, mas, apontamentos das demandas para cada disciplina. 

Assim, os conteúdos são organizados em componentes curriculares e esses são relacionados, 

em seu artigo 15, como obrigatórios para o ensino fundamental, por áreas do conhecimento, em 

que, Ciências da Natureza é tida como a área responsável pelo conhecimento do mundo físico 

e natural.  

Nessa normativa, os temas transversais são resgatados e listados, em seu artigo 

16, em que muitos fazem parte do universo de ensino de Ciências: saúde, sexualidade, 

preservação e educação ambiental, educação para o consumo, trabalho, ciência e tecnologia. As 

orientações são para que estes conteúdos sejam trabalhados, permeando os componentes 

curriculares obrigatórios, tanto da base nacional comum quanto da parte diversificada. Assim, 

entende-se que estes não são temas para que se transponham em disciplinas.  

Na trajetória da publicação deste documento, Santos (2010) esclarece que os 

embates foram constantes, uma vez que, os agentes escolares demandam que nas diretrizes 

estejam relacionadas as expectativas de aprendizagens, haja vista as matrizes de referências 

cumpridas à risca, pelos professores, quando dos períodos de aplicação de avaliações externas.  

4.2 A Resolução CEE/CP N. 5, de 10 de junho de 2011 

 

  No dia 10 de junho de 2011, o Conselho Estadual de Educação de Goiás 

(CEE/GO), publica a Resolução CEE/CP N. 5, com o objetivo de dispor 

 
(...) sobre a Educação Básica em suas diversas etapas e modalidades para o Sistema 

Educativo do Estado de Goiás, o credenciamento e o recredenciamento de instituição 

de ensino, a autorização de funcionamento e renovação da autorização de 

funcionamento de etapas da Educação Básica (GOIÁS, 2010, p. 1). 

 

  Pelos assuntos tratados na Resolução, observa-se que se trata de uma normativa 

mais ampla e mais operacional, se comparada às Diretrizes Curriculares Nacionais, abordadas, 

anteriormente. As últimas frases dizem respeito à revogação de outras Resoluções, de temas 

diversos, que norteavam a educação em Goiás, como as Resoluções CEE/CP N. 194/2005 e N. 

260/2005, que versavam sobre avaliação da aprendizagem e sobre a estruturação da Educação 
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de Jovens e Adultos, respectivamente.   

A Resolução CEE/CP N. 5 é composta de cinco capítulos, a saber: Capítulo I - 

Da Estrutura e dos Princípios da Educação Básica; Capítulo II – Da Competência; Capítulo III 

– Das Funções de Regulação, Supervisão e Avaliação Escolar; Capítulo IV – Da Denominação 

e das Mudanças de Denominação; Capítulo V - Das Disposições Gerais. É um texto legal 

bastante extenso, com cento e trinta e sete (137) artigos, ao longo de quarenta páginas.  

  Com esta organização, avalia-se que a educação goiana está subordinada a um 

documento bastante complexo, com muitas nuances, tendo em vista as diversas temáticas 

presentes e, que carece de uma reconfiguração, com o objetivo de torná-lo mais claro, pois, em 

um mesmo capítulo, discorre-se abarcando desde o processo de avaliação da aprendizagem à 

rede física. Sabe-se da relevância destes dois temas no ambiente escolar. Todavia, por suas 

particularidades, deveriam estar em capítulos distintos. A observação de diferentes aspectos 

está presente no espaço que se dá às vozes dos diferentes grupos, com interesses diversos, ao 

apresentar, com tamanha veemência, os contextos das escolas particulares, de iniciativa 

privada.  

Em relação ao tema desta investigação, a argumentação sobre currículo é 

atribuída ao Capítulo I, Seção II, sob o título “Do Ensino Fundamental”, com quatorze (14) 

artigos. Nota-se, que não é evidenciada uma definição de currículo ou corrente teórica a qual 

se alinha. Constata-se, também, que o documento em questão é o resultado de uma miscelânea 

dos artigos das Resoluções CNE/CEB Nº 04/2010 e Nº 07/2010, observado quando se analisam 

os temas relativos ao ensino fundamental e ao currículo desta etapa da educação básica.  

Os exemplos 1 e 2, relacionados, a seguir, revelam esta situação. E para ambos 

os casos, apresenta-se, inicialmente, um artigo de uma das Resoluções Nacionais (Nº 04/2010 

ou Nº 07/2010) e artigos da Resolução Estadual. Os grifos marcam as diferenças entre elas.  
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  Exemplo 1  

Art. 7º - De acordo com esses princípios, e em conformidade com o art. 22 e o art. 32 

da Lei nº 9.394/96 (LDB), as propostas curriculares do Ensino Fundamental visarão 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores, mediante os objetivos previstos para esta etapa da escolarização, a saber:  

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da 

tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade;  

III – a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e valores 

como instrumentos para uma visão crítica do mundo;  

IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 

de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (BRASIL, 2013, p. 2).  

 

 

 

Art. 23. As propostas curriculares do ensino fundamental visam desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, 

mediante os objetivos previstos para esta etapa da escolarização, a saber:  

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da 

tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade;  

III - a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e valores 

como instrumentos para uma visão crítica do mundo;  

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social (GOIÁS, 2011, p. 7).  

 

 

Exemplo 2  

 

Art. 27 Os sistemas de ensino, as escolas e os professores, com o apoio das famílias e 

da comunidade, envidarão esforços para assegurar o progresso contínuo dos alunos 

no que se refere ao seu desenvolvimento pleno e à aquisição de aprendizagens 

significativas, lançando mão de todos os recursos disponíveis e criando renovadas 

oportunidades para evitar que a trajetória escolar discente seja retardada ou 

indevidamente interrompida.  

§ 1º Devem, portanto, adotar as providências necessárias para que a operacionalização 

do princípio da continuidade não seja traduzida como “promoção automática” de 

alunos de um ano, série ou ciclo para o seguinte, e para que o combate à repetência 

não se transforme em descompromisso com o ensino e a aprendizagem.  

§ 2º A organização do trabalho pedagógico incluirá a mobilidade e a flexibilização 

dos tempos e espaços escolares, a diversidade nos agrupamentos de alunos, as diversas 

linguagens artísticas, a diversidade de materiais, os variados suportes literários, as 

atividades que mobilizem o raciocínio, as atitudes investigativas, as abordagens 

complementares e as atividades de reforço, a articulação entre a escola e a 

comunidade, e o acesso aos espaços de expressão cultural (BRASIL, 2013, p. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resolução CNE/CEB 
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Resolução CP/CEE Nº 

05/2011 

 Resolução CNE/CEB 
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Art. 32. O Sistema Educativo do Estado de Goiás, as escolas e os professores, com o 

apoio das famílias e da comunidade, envidarão esforços para assegurar o progresso 

contínuo dos educandos no que se refere ao seu desenvolvimento pleno e à aquisição 

de aprendizagens significativas, lançando mão de todos os recursos disponíveis e 

criando renovadas oportunidades para evitar que a trajetória escolar discente seja 

retardada ou indevidamente interrompida.  

§ 1º As providências necessárias para que a operacionalização do princípio da 

continuidade não seja traduzida como "promoção automática" de educandos de um 

ano, série, ciclo, módulo ou etapa para o seguinte, devem ser adotadas, inclusive para 

que o combate à repetência não se transforme em descompromisso com o ensino e a 

aprendizagem.  

§ 2º A organização do trabalho pedagógico incluirá a mobilidade e a flexibilização 

dos tempos e espaços escolares, a diversidade nos agrupamentos de educandos, as 

diversas linguagens artísticas, a diversidade de materiais, os variados suportes 

literários, as atividades que mobilizem o raciocínio, as atitudes investigativas, as 

abordagens complementares e as atividades de reforço, a articulação entre a escola e 

a comunidade, e o acesso aos espaços de expressão cultural (GOIÁS, 2011, p. 10). 

 

No entanto, não se pode afirmar que é uma cópia fiel dos atos legais nacionais, 

pois existem alterações nas sequências dos artigos e na ordenação das frases, na estrutura textual 

com inserções ou exclusões de preposições e de palavras, ao tratar da relação dos pares 

envolvidos em determinados processos educativos. Tais mecanismos expressam ausência de 

comprometimento teórico com a educação estadual, por não apresentar um documento de base 

própria, subsidiado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, das diferentes etapas e modalidades 

da educação básica.  

Mas, é notório que a legislação goiana tenha se organizado por meio de um 

alinhamento às referências nacionais. Nesta perspectiva, a mesma se abstém de cumprir com 

sua principal função, que é a de contribuir para a melhoria da qualidade da educação nacional, 

por meio de ações concretas nos âmbitos municipais, regionais e estadual, orientando os 

caminhos a serem percorridos, dada a representatividade dos órgãos e a experiência dos 

membros que compõem o CEE/GO. 

    

4.3 O Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás (CREG) 

 

  O Currículo Referência é o documento curricular que tem orientado as 

atividades dos professores da rede estadual de educação de Goiás, sendo instituído em 2013. A 

versão impressa do documento não foi disponibilizada aos docentes, que podem acessar o 

documento no site da Seduce e no SIAP. O CREG é composto de trezentos e setenta e duas 

(372) páginas.  

Após as páginas que apresentam o expediente administrativo da Seduce, à época 

de sua implementação, são listados os nomes de quinhentos e dez (510) professores, 

 Resolução CEE/CP 

Nº 05/2011 
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denominados de Representantes dos Componentes Curriculares. Estes estão dispostos em 

ordem alfabética, mas não especificam as suas áreas de formação e/ou atuação. A ausência de 

informações desta natureza dificulta que esses professores sejam localizados e envolvidos em 

processos de investigação, como esta pesquisa, que estuda e avalia o processo de concepção e 

desenvolvimento de propostas curriculares.  

O sumário é organizado pelas áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Essa constituição reflete o alinhamento às DCNEM, 

de 1998, que já traziam essas nomenclaturas, e aos PCNs do Ensino Médio, ao enfatizar o termo 

Tecnologias e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) 

anos, ao manter esta divisão para os diferentes conhecimentos curriculares.  

A apresentação, que é o próximo tópico, ressalta o processo de construção do 

documento em questão, e remonta todas as etapas vivenciadas para tal. Mas, antes disso, é 

revelado ao leitor o que é este Currículo e sua função principal:  

 
A Secretaria de Educação do Estado de Goiás apresenta o Currículo Referência, que 

é resultado de uma ampla discussão por meio de encontros e debates em toda rede 

estadual. O Currículo Referência tem como objetivo contribuir com as Unidades 

Educacionais apresentando propostas de bimestralização dos conteúdos para melhor 

compreensão dos componentes do currículo e sua utilização na sala de aula (GOIÁS, 

2013, grifo nosso).  

 

  Nota-se, pelas palavras destacadas, que há um descompasso entre a intenção de 

contribuir, de apresentar propostas e o processo de bimestralização, pois, a forma como os 

conteúdos estão definidos, ou seja, por bimestre, promove o desencadeamento de uma ação 

impositiva, e, por conseguinte, torna-se a base da construção das avaliações externas da rede 

estadual. Segundo o depoimento dos professores, durante as entrevistas, as avaliações seguem 

a mesma ordem dos conteúdos dispostos no CREG. 

Outrossim, considerando a nomenclatura do documento em questão “Currículo 

Referência” e a própria estruturação, a análise em questão revela, ainda, os equívocos quanto à 

compreensão sobre o conceito de currículo e dos elementos que o constituem. 

No parágrafo seguinte dessa seção, esta situação é desvelada: “Ao mesmo tempo, 

será um instrumento pedagógico para orientar, de forma clara e objetiva, aspectos que não 

podem se ausentar no processo ensino aprendizagem em cada disciplina, ano de escolaridade e 

bimestre” (GOIÁS, 2013, grifo nosso). Para as concepções engendradas neste documento, o 

termo orientar cumpre com sua função primordial, no que tange ao direcionamento do que deve 

ser aprendido no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, visto que, o Currículo Referência se 
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estrutura em expectativas de aprendizagem, eixos temáticos e conteúdos, ao longo das suas 

páginas.  

Vale destacar que as expectativas de aprendizagem são a personificação deste 

direcionamento, iniciadas com verbos no infinitivo, o que as aproxima de uma lógica que se 

desdobra em objetivos de aprendizagem. Estes, por sua vez, estão atrelados as concepções de 

competências e habilidades. Interessante notar como tal entendimento se alinha com o 

encaminhamento dado à esta temática na BNCC. 

  Os eixos temáticos estão relacionados às principais linhas de consolidação e de 

discussão dos conhecimentos sistematizados por componente curricular. Esses eixos estruturam 

o percurso do conhecimento ao longo dos anos de escolarização. Isso implica dizer que o 

Currículo Referência foi arquitetado a partir da definição de eixos, por disciplina, distribuídos 

ao longo de um ano letivo, e identificados nos nove anos do ensino fundamental. No caso de 

Ciências, para os anos iniciais, tem-se: i) Ambiente; ii) Recursos Tecnológicos; iii) Ser Humano 

e Saúde. Para os anos finais, há uma diferenciação: i) Terra e Universo; ii) Vida, Ambiente e 

Diversidade; iii) Corpo Humano e Saúde.   

Outra situação, diz respeito à interseção entre os eixos temáticos em um mesmo 

bimestre. Considerando os quatro anos finais, que totalizam dezesseis (16) bimestres, como 

setenta e cinco por cento (75%) destes bimestres, os eixos são trabalhados individualmente e, 

em apenas vinte e cinco por cento (25%), aparecem associações entre dois eixos, de forma 

aleatória. Não foi observado nenhum tipo de organização dos eixos em trio, e a definição de 

duplas se deu pela proximidade dos conteúdos. Verificou-se ainda que estes três eixos estão 

presentes em todos os anos e há uma certa paridade de bimestres destinados a cada um dos 

eixos. Dos dezesseis bimestres, em seis (06) bimestres são trabalhados os conteúdos sobre o 

eixo Terra e Universo. Para os demais eixos, Corpo Humano e Saúde e Vida, Ambiente e 

Diversidade, foram disponibilizados, para cada um, sete (07) bimestres. 
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Figura 07 - Representação dos eixos temáticos do Componente Curricular Ciências do Currículo 

Referência 

 

                                                             Fonte: Elaborado pela autora 

 

  O último elemento do CREG, os conteúdos, são derivações dos eixos temáticos 

e, como tal, constituídos para que as expectativas de aprendizagem sejam atingidas. Entretanto, 

a análise permite reconhecer que a lógica de composição do Currículo Referência difere das 

propostas apresentadas pelos livros didáticos distribuídos pelo MEC/FNDE, demandando que 

os professores articulem em suas atividades outras práticas, para cumprir com a proposta do 

CREG.  

Os três elementos - as expectativas de aprendizagem, os eixos temáticos e os 

conteúdos - estão muito bem demarcados e remetem, indubitavelmente, à proposta da teoria 

tradicional do currículo, na qual se forma a tríade objetivo/seleção, procedimento para a 

aprendizagem (ou não) e avaliação. Nota-se, então, que estão circunscritos no Currículo 

Referência, os ideários de controle, treinamento e accountability.  

 

4.4 Caracterizando os sujeitos da pesquisa 

 

  A primeira etapa da entrevista semiestruturada, se constituiu para traçar o perfil 

dos professores entrevistados, docentes da rede estadual, do componente curricular Ciências, 

dos municípios de Anápolis, Goiânia e Jataí, e as suas principais características profissionais. 

A decisão de retratar esses sujeitos é imprescindível para compreender a elaboração e a 

condução das atividades frente ao Currículo Referência.  

  Inicialmente, ressalta-se a idade dos professores, que compreende uma faixa 
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etária entre vinte e seis (26) a cinquenta e nove (59) anos de idade, os quais foram distribuídos 

em quatro faixas:  

 

Tabela 04 – Faixa etária dos professores 

FAIXA ETÁRIA 
QUANTIDADE DE 

PROFESSORES 

20-29 anos 01 

30-39 anos 07 

40-49 anos 02 

50-59 anos 02 

TOTAL 12 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  Evidencia-se, pela Tabela 04, que mais da metade dos professores entrevistados 

está na segunda faixa etária, entre trinta (30) e trinta e nove (39) anos de idade. Tal situação 

revela um certo desequilíbrio, se comparado às demais faixas, que variam entre um (01) e dois 

(02) docentes em outras idades. Uma das possíveis explicações para este quadro se assenta nos 

anos de realização de concurso público, pela Secretaria de Estado da Educação, para o 

provimento de cargo de professores, em nível superior, nos anos de 2003 e 2010, por exemplo. 

  Quanto à relação de gênero, observa-se que todos os docentes são do sexo 

feminino. Aqui, a feminização do magistério é confirmada. Na análise de Nacarato, Varani e 

Carvalho (2011) duas situações culminaram para essa predominância: i) as características da 

mulher, tais como habilidade e zelo com crianças, que garantem sua inserção no universo 

docente, situação arduamente criticada pelas autoras e; ii) o processo de industrialização 

brasileiro, que forçou a saída dos homens da carreira docente para a busca de profissões com 

melhores salários e carreiras mais atrativas, garantindo a ocupação destas vagas ociosas por 

mulheres.  

 No que concerne à formação inicial, é importante explicitar que foram 

mencionados os seguintes nomes para a graduação em Ciências Biológicas: Biologia, Biologia 

– licenciatura e Ciências Biológicas. Estas diferentes nomenclaturas foram agrupadas como o 

mesmo curso, para efeito desta investigação. Segundo Libâneo (2017), a formação inicial na 

área de atuação é o princípio para que o docente consiga dialogar com seus pares, se posicionar 

frente a questões que emergem em seus espaços de atuação e se imbuir da postura de 
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investigador de sua própria área, pois conhece a especificidade das ciências que deram origem 

aos conteúdos da disciplina que ministra.  

 

          Figura 08 – Formação inicial 

          

    Fonte: Elaborado pela autora 

 

  A Figura 08 revela que, das dozes (12) professoras entrevistadas, 91,6% são 

formadas em Ciências Biológicas. Tal quadro é significativo para os anos finais do Ensino 

Fundamental, pois os professores atuam de acordo com a sua área de formação inicial, 

possibilitando a qualificação das atividades. Duas professores, a P04 e a P10 possuem outra 

licenciatura, em Educação Física e em Medicina Veterinária, respectivamente, e a P01 é 

formada em Química.  
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Figura 09 – Formação continuada (pós-graduação lato sensu)  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 No histórico da formação desses professores, é considerável o número de 

profissionais que não possuem especialização/mestrado/doutorado. Se acrescentado às docentes 

que desistiram dos estudos, totalizam-se sete (07) professoras que não possuem pós-graduação 

lato sensu.  

 Quanto as especializações cursadas por cinco (05) professoras, estas se 

concentram nas seguintes áreas: 

P01: Ciências da Natureza (Universidade de Brasília); 

P03: Docência (Universidade Católica de Anápolis) e Gestão e Planejamento Ambiental 

(UEG); 

P1020: Zootecnia; 

P11: Psicopedagogia Institucional; 

P12: Recursos Hídricos (UFG) e Ensino de Ciências (UFG).  

  Assim, está claro que apenas duas (02) professoras, P01 e P12, participaram de 

processos de formação continuada na área de educação em ciências. A busca pelo 

prosseguimento dos estudos, em outras áreas, que não esteja vinculada à educação, revela duas 

situações: i) a desmotivação e, por sua vez, a descrença com a profissão docente, uma vez que 

o plano de carreira dos profissionais da educação da rede estadual foi devastado pela gestão dos 

anos de 2011-2014, ao usurpar, por exemplo, a titularidade dos professores, incorporando esse 

                                                           
20 As professoras P10 e P11 não souberam informam as instituições de ensino superior onde cursaram os cursos 

de pós-graduação lato sensu. 
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rendimento ao vencimento dos docentes, sob o discurso de que esses cursos não forneciam 

títulos, e que estes servidores recebem o piso salarial do magistério, numa total desvalorização 

da classe e; ii) a busca por outras oportunidades profissionais, que possibilitem novos 

horizontes, distantes das mazelas da educação.  

 A P02 está cursando Mestrado em Ciências Ambientais, pela Universidade 

Estadual de Goiás (UEG) e não foi computada na construção do gráfico da Figura 09. 

 

                Figura 10 – Vínculo empregatício 

 

           Fonte: Elaborado pela autora 

 

  Na Figura 10, identifica-se que das doze (12) professoras entrevistadas, nove 

(09) são efetivas e três (03) contratadas. Mesmo sendo um número aceitável de professores 

efetivos (75%) e contratados (25%), depreende-se que tal situação é o reflexo de seis anos sem 

a realização de concurso público para provimento do cargo de professores, nível graduação, 

pela Seduce (o último certame ocorreu em 2010) e do desvio para outras funções, distintas da 

docência. Isso revela duas situações: i) desvalorização da carreira docente, pois, o valor do 

vencimento do professor contratado é menor do que de um professor concursado e, ii) a garantia 

de uma lógica de manipulação do professor cada vez mais incisiva pois, aquele que não cumprir 

com as demandas do contratante, quanto aos aspectos curriculares e operacionais, tais como o 

SIAP, e não apresentar o rendimento desejado quando dos resultados da aplicação das 

avaliações externas, como a ADA, poderá ser substituído, mediante demissão.  

  Esta análise é endossada pela constatação de Arroyo (2011, p. 30): 

  
Em que momento estamos? Não em tempos de reconhecimento dessas identidades 
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profissionais ampliadas, nem de repensar políticas de trabalho, mas em tempo de 

retomada conservadora de tentativas de reduzir a identidade de docente à condição de 

aulistas, de meros transmissores de conteúdos, dos conteúdos do currículo, das 

disciplinas. 

 

 

Tabela 05 – Tempo de atuação no magistério 

TEMPO DE MAGISTÉRIO 
QUANTIDADE DE  

PROFESSORES 

0 – 5 anos 02 

6 – 10 anos 03 

11 – 15 anos 03 

16 – 20 anos 03 

21 – 25 anos 01 

TOTAL  12 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  A Tabela 05 mostra que o tempo de atuação dos professores no magistério varia 

entre cinco (05) e vinte cinco anos (25) anos. Como a maior parte das professoras entrevistadas 

(75%) atuam na docência entre seis (06) a vinte (20) anos, este tempo as permitiu reconhecer o 

processo de ampliação do ensino fundamental, as especificidades, bem como a relevância dos 

anos finais desta etapa da educação básica e as particularidades do currículo. Estes aspectos são 

tidos como importantes para a construção das atividades metodológicas, definidas por Sacristán 

(2000) e o tempo de carreira é fundamental para a segurança na modelagem do currículo.  

  

4.5 A concepção de currículo de professores de ciências 

 

Outro elemento importante desta pesquisa, identificado nas entrevistas, foi a 

concepção de currículo apresentada pelos professores. A presença desta acepção permite 

entender quais as teorias de currículo que permeiam as atividades dos docentes, mesmo que não 

sejam conscientes ou intencionais. Assim, entende-se que, anteriormente ao movimento de 

propositura de cada teoria, existe um conceito, uma proposta, uma tentativa de definição da 

palavra “currículo”, que reverbera na fala dos entrevistados. 

  Das doze falas analisadas, sete (07) professoras mencionaram que o currículo se 

comporta como um guia dos conhecimentos que devem ser objeto de suas atividades. Para esta 

quantificação também foram considerados o aparecimento das palavras orientação, norte, base 
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e diretriz, que são entendidos como termos próximos do significado assumido pela palavra guia 

neste contexto. Isto foi constatado nas falas dos docentes de todos os municípios, com certa 

regularidade. 

Nenhuma escola é igual à outra, nenhuma turma é igual a outra e o currículo serve 

como uma orientação para execução de um trabalho durante um ano letivo (P2). 

  

O currículo ele funciona como um guia. Então é mais ou menos um guia do que 

espera-se que os alunos tenham de conhecimento em determinadas áreas. Eu acho que 

simplificando basicamente é isso o currículo (P5). 

 

Bom, o currículo na verdade ele é um norte do quê que a gente quer formar, onde ele 

tem conteúdos, tem o que é essencial para cada... (P09). 

 

  No bojo, da ideia de orientação, há um desdobramento, pois foi evidenciado, na 

fala das sete (07) professoras, a concepção de sequência que os conteúdos devem ser 

ministrados. Isso caracteriza o estabelecimento de ordem, da necessidade de saberes prévios 

para o alcance de outros, que estejam presentes em outros momentos do percurso escolar (outros 

bimestres de um mesmo ano escolar ou em outros anos de determinada etapa do percurso 

escolar).  

 
Seria uma base do que eu tenho que trabalhar, a sequência de conteúdo, como ser 

ministrado e que conteúdo ser ministrado, em qual turma, em qual série. Então um 

conteúdo a ser seguido, até porque para poder ter... Não só eu que sou professora, ter 

mais continuidade no conteúdo em todas as turmas de acordo com que os professores 

estão trabalhando (P11).  

 

Para mim, currículo é um material, organizado por série, em cada série, para mim é 

isso o currículo (P07).  

 

  Nas falas dos demais professores, em número de cinco (05), quatro (04) 

vincularam a concepção de currículo à ideia de quantidade mínima de conteúdos, que os 

estudantes devem ter acesso, por meio do trabalho docente. Nesse grupo, vinculou-se também 

o emprego da terminologia - conhecimentos básicos -, por compreender que há uma 

proximidade entre esses significados. 

 
Bom, são os conteúdos que eu vou ali trabalhar na sala de aula, é isso (P04).  

 

São assim, o conteúdo mínimo que nós temos que trabalhar numa área específica, por 

exemplo, no caso Ciências, eu trabalho Ciências do Ensino Fundamental e Biologia e 

Química no Ensino Médio (P10). 

 

  Percebe-se que a concepção de currículo, presente na teoria tradicional, está 

entranhada na prática do professor, uma vez que, se identifica que os mesmos atribuem a 

produção do currículo prescrito a agentes externos, que elaboram e refletem sobre os conteúdos 
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que devem ser ministrados, e, portanto, definem quais serão estes conhecimentos tidos como 

relevantes, cabendo ao docente apenas garantir esta execução.  

 E ainda, em todas as falas apresentadas, o currículo está vinculado à ideia dos 

componentes curriculares e das áreas do conhecimento, se apresentando como elementos 

limitadores do pensamento curricular no professor.  

Aliado a isso, é observada a existência de uma pressão velada, à qual os 

professores são submetidos, para assegurar o cumprimento do que está prescrito no Currículo 

Referência, uma vez que seis (06) professoras, que corresponde a cinquenta por cento (50%) da 

amostra, mencionaram que conseguem ministrar todos os conteúdos, de cada ano escolar. Se 

conseguem realizar tal façanha, o CREG perde sua principal alegoria: desfaz-se do adjetivo 

“Referência” e impõe ao professorado a ideia do “mínimo”. Esse adjetivo acompanhava a 

nomenclatura da primeira versão (Currículo Mínimo), objeto de “análise” dos professores.  

 

4.6 Existe aproximação entre os níveis de transformação do currículo, postulados por Sacristán, 

e a realidade docente? 

   

  Entender o processo do estabelecimento de uma política curricular desde as 

administrações centrais até o desenvolvimento das atividades pedagógicas, requer o exame dos 

textos dos documentos oficiais e as práticas do cotidiano dos professores, que revelam o modus 

operandi, bem como as implicações para o fazer docente. Nessa seção, os níveis de objetivação 

do currículo, proposto por Sacristán (2000), serão entendidos como categorias de análises para 

a compreensão da realidade de professores de ciências, quanto ao universo do currículo. 

Buscou-se identificar as aproximações entre os relatos dos professores com os conceitos 

defendidos pelo autor.  

   

a) Currículo prescrito  

 

  Na perspectiva do currículo prescrito, a materialização da política curricular, na 

rede estadual, é observada quando os professores foram questionados se participaram do debate 

do Currículo Referência.  

A estrutura e a organização do CREG, tal como analisado anteriormente, encerra 

em si os elementos necessários para que seja considerado como um currículo prescrito: 

produzido por um órgão da administração central, com a representatividade do coletivo de 

professores, e agentes externos as escolas.  
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As professoras foram questionadas sobre o conhecimento que têm sobre o 

CREG, e todas responderam que conhecem seu conteúdo, tanto fisicamente, quanto 

virtualmente, e que têm acesso ao documento, inclusive nas unidades escolares. A P06 o 

manuseou, fisicamente, durante a entrevista, por opção da entrevistada. As docentes afirmaram 

que a utilização deste documento se dá, principalmente, no momento do planejamento e no 

preenchimento do diário eletrônico (SIAP).  

Quanto à participação no processo de elaboração do Currículo Referência, nove 

(09) professoras disseram que participaram e três (03) não estiveram envolvidas neste 

movimento.  

 

       Figura 11 – Participação na elaboração do Currículo Referência 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os dados revelam que houve participação significativa das professoras, mesmo 

daquelas que possuem o vínculo de contratação temporária na rede estadual de educação. Entre 

as que não vivenciaram este processo, duas docentes (02) são contratadas e uma (01) é 

professora efetiva.  

Ao serem questionadas quanto à discussões ocorridos nos encontros para o 

debate do Currículo Referência, as professoras P03, P06 e P09 apresentaram relatos da 

condução destas atividades. 

 

É. Que eles mandaram para a gente já o material pré-pronto, vamos dizer assim, para 

a gente analisar e dar a devolutiva do quê que a gente... Dando a sugestão, o quê que 

deveria manter, o quê que deveria tirar. Então eu participei. Falaram o que ia mudar, 

a gente ficou na expectativa de esperar o que iria vir, mas não assim: “Ah, eu espero 
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que tenha tal tema”, não tinha. Eu dei a minha contribuição, mas creio eu que não foi 

atendida. Inclusive quando a gente fez, a gente juntou os professores de Ciências, 

Biologia, a gente unificou as nossas sugestões e enviou. Mas eu creio que isso... Pelo 

o que foi feito depois do currículo que veio, não foi atendido. O que a gente pediu não 

foi. A gente analisou bem antes. Agora eu estou me adaptando, mas assim quando 

chegou a princípio assim, que teve a mudança do currículo eu não gostei do que... Da 

proposta que eles tinham mandado para a gente, porque fez... Na área de Ciências fez 

um reboliço (P03).  

 

Teve um currículo que foi formado há algum tempo, eu acho que há três anos, quatros 

anos, eu não lembro, mas assim, foi perguntado para a gente algumas coisas sobre o 

assunto. Aí formou-se uma... Um conjunto de professores que foram para Goiânia 

para estabelecer as expectativas, para formar esse currículo que a gente tem agora. Eu 

me lembro disso. Me lembro que foi perguntado algumas coisas, assim, eu não 

estava... Não fui para Goiânia, não estava lá, mas eu lembro de falar sobre isso, de a 

gente ter uma discussão sobre isso. Eu me lembro vagamente sobre isso, mas eu acho 

que houve algumas discussões na escola (P06).  

 

Bom, num primeiro momento esse documento que chegou causou um choque em 

todos nós que estávamos... Que trabalha com a área, né. E não era só na área de 

Ciências, eu percebi assim, que todos, em todas as áreas, acabavam tendo um choque 

pela questão dessa nova reformulação. E aí depois disso a gente fez as nossas 

contribuições, é lógico que a gente ainda viciado no que a gente já estava acostumado. 

Então eu tive uma visão negativa mesmo dessa nova proposta. Fiz algumas 

contribuições também ainda amarrada ao que eu já estava acostumada. Mas aí nesse 

caso a gente fez algumas contribuições e quando veio o documento, na verdade a gente 

ficou de certa forma até frustrado, porque dava a ideia que estava já pronto e que eles 

fizeram essas reuniões, essas prévias para poder construir esse documento para dizer 

que foi democrático, foi isso que eu senti (P09). 

   

Nos trechos das entrevistas, apresentados anteriormente, observa-se que a 

proposta de currículo mínimo, enviada as unidades escolares, que originou o Currículo 

Referência, promoveu rupturas em relação ao que os professores trabalhavam em suas aulas, 

principalmente, no que concerne aos conteúdos. A narrativa mostra os tensionamentos frente 

às alterações propostas, que se materializaram no documento curricular. Mesmo diante deste 

texto, os professores tentaram reverter o quadro, apresentando as suas demandas, os seus 

entendimentos e as suas considerações. Portanto, a sequência dos conteúdos do componente 

curricular Ciências foi a questão mais contestada.  

Em suas falas, verifica-se que as professoras perceberam a manobra realizada 

pela Seduc, com vistas à validação de um documento já finalizado, antes mesmo de ser colocado 

em discussão. O entendimento, é que o texto só foi apresentado ao grupo para garantir que a 

ideia de construção coletiva repercutisse, entre os pares, e se legitimasse. Com isso, nota-se, de 

forma cada vez mais veemente, a desprofissionalização do professor, com o desprestígio de sua 

competência, em que seus saberes não são considerados, e são chamados apenas para 

contabilizar um número de profissionais (dar quórum), para a validação dos documentos 

oficiais estaduais do governo.   

A suposta construção coletiva de textos curriculares é uma corrente que tem 
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ganhado força e destaque nos últimos anos. O falso poder de mudança, que é concedido aos 

professores é uma alternativa ofertada pelos grupos dominantes, como forma de inovação, para 

que haja menos resistência na utilização destes modelos, pois, como postulado por Sacristán 

(2017, p.175), “a implantação de qualquer currículo passa pelo crivo da interpretação dos 

profissionais de ensino”. Assim, ilusoriamente, ao se sentirem pertencentes no processo de 

consolidação de propostas curriculares, a transgressão tende a ser menor, pois validaram o texto 

em questão.  

  Considerando os trâmites para a homologação da BNCC e o envolvimento da 

Seduce, as professoras foram questionadas sobre sua participação nas discussões dessa 

proposta: 

 
Figura 12 – Participação nas discussões da BNCC 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  Das doze (12) professoras entrevistadas, oito (08) afirmaram ter participado dos 

momentos de análise e proposição para a BNCC, conforme relatos a seguir. 

 

Foi online, não é? Fiz a parte que era online mesmo, mas não chamaram para uma 

discussão maior não. Não fui convidada a discutir isso presencialmente. Teve na 

escola e teve a parte do site que eu fiz, escrevi lá toda a minha opinião que precisava 

mudar, mas eu não sei ainda como vai ser (P02).  

 

Então, eu estava em outra escola no ano passado, mas a gente participou. É igual eu 

falei, em relação ao currículo do Ensino Fundamental, a gente fez muitas 

modificações, porque era livre, você podia modificar e aí eu sentei com as minhas 

colegas que eram professoras de Ciências também e aí a gente fez as modificações 

que tinham que ser feitas. Então eu coloquei de acordo com o que eu acho que faz 

sentido, então eu modifiquei o conteúdo de Ciências.. Eu modifiquei na verdade, as 
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minhas sugestões era modificação do currículo do Ensino Fundamental inteiro (P05).  

 

A gente teve dias aqui na escola que foi liberado para a gente poder estar trabalhando 

esse currículo e teve alguns dias que foi... Alguns encontros em alguns polos que eles 

criaram aqui em Goiânia. Ah, lembrando que eu também trabalhei em casa...entrar na 

plataforma, fazer... Mas na época eu ainda vi muita gente ainda lutando, relutando, 

contra essa reformulação no currículo. Nós já estamos vivendo há cinco anos em 

Goiás, se já está partindo do nacional, então com certeza os livros também agora serão 

reformulados de acordo com esse novo currículo. Então assim, na verdade a gente 

estava além, agora nós vamos estar a frente na hora que realmente for implantado a 

base (P09). 

 

 

  Duas situações são percebidas com base nos relatos. A primeira, revela a relação 

dos professores com o processo de participação, em construção coletiva, de políticas 

curriculares, na qual foi observado que as professoras se sentiram livres para realizar as 

contribuições que consideraram necessárias, principalmente por estarem entre seus pares, bem 

como o esforço identificado para que os seus saberes fossem considerados. Durante esta 

entrevista, notou-se a existência de esperança quanto às possibilidades de serem lidos, ouvidos 

e atendidos nas suas demandas, mesmo em um documento pré-estabelecido. Há boa vontade, 

há fé, há crença e pouca desconfiança. Observou-se, ainda, a participação e o envolvimento em 

diferentes formas: presencial e on line.  

A segunda situação, mostra o otimismo quanto às expectativas de mudanças, 

vista pelas professoras, como uma situação positiva. Como a rede estadual tem antecedentes 

consideráveis, no que tange a implementação de políticas desta natureza, as docentes se 

sentiram contempladas frente às oportunidades de alteração do currículo prescrito, a ser 

trabalhado em âmbito nacional. Entretanto, percebe-se que a preocupação das docentes diz 

respeito, também, à configuração do livro didático frente às mudanças nos documentos 

curriculares oficiais. 

Entretanto, verifica-se na fala das professoras a ausência de pensamento crítico 

quanto aos reais sentidos da instauração de um sistema curricular comum. Os professores, 

questionados sobre os movimentos da BNCC, não externaram posicionamentos contrários à 

reformas desta natureza, a não ser pelo não alinhamento com os materiais didáticos e 

pedagógicos, como os livros didáticos, distribuídos nas escolas das redes públicas de ensino.  

Considera-se que isso que seja resultado de uma manipulação velada, muito bem 

arquitetada, para que os docentes sejam cada vez mais passivos a processos de regulação e 

prescrição curricular: a definição de dia “D” no calendário escolar, uma plataforma operacional, 

a organização das discussões em polos, seminários. Toda essa logística garante credibilidade 

ao processo. E isto é observado no relato da professora P06: 



117 

 
 

 
Ano passado a gente falou sobre o currículo unificado, teve essa discussão também 

ano passado, porque o governo estava querendo unificar o currículo... É, a base 

curricular. Aí nós tivemos... Paramos, acho que foram dois dias para falar sobre isso. 

Aí esse foi ano passado, eu estava aqui e a gente falou bastante sobre isso. É, foi 

recente. Essa eu me lembro bem porque foi ano passado. E esse, nós paramos, ficamos 

um dia todo trabalhando sobre isso. Pegamos nosso currículo, passamos e depois 

passamos por internet. Foi feito esse trabalho, esse eu lembro direitinho (P06). 

 

Uma das possíveis explicações, para este cenário, é a ausência do debate 

curricular nas formações docentes que atuam na Educação Básica. Nenhum dos professores 

mencionaram questões relativas ao currículo em suas graduações ou pós-graduações, apenas, 

que este tema emergiu, quando do surgimento de prescrições curriculares nas redes de 

educação. A falta de clareza e de discussão teórica torna-se um impeditivo para que os 

professores se posicionem de forma crítica, com proposituras, e entendam as verdadeiras 

intenções de políticas desta natureza. As palavras de Arroyo (2011, p. 82) corroboram com essa 

análise: 

 
Podemos começar por constatação um tanto pessimista: Os estudos sobre essa longa 

história não fazem parte dos currículos da formação docente. As tensas relações entre 

movimento, trabalho e condição docente e saberes profissionais e sociais da própria 

categoria continuam ignorados, marginalizados nos saberes legítimos dos currículos 

de formação. Uma riqueza de experiências e de conhecimentos que afetam 

diretamente as identidades docentes, o trabalho profissional e que continuam 

desperdiçados nos desenhos curriculares de educação básica e, o mais lamentável, nos 

currículos de pedagogia, de licenciatura e de formação continuada.  

 

   

  As ideias defendidas por Sacristán (2000) sobre o currículo prescrito se 

aproximam das concepções apresentadas pelos professores, pois nota-se a presença de um 

documento de caráter nacional, comum a todos, que atinge, diretamente, os sujeitos que atuam 

na educação básica, sejam os docentes, os coordenadores pedagógicos e os estudantes, mas 

ainda muito restrito a elementos conteudistas, que deve ser ministrado, com uma ordem a ser 

seguida, como observado na fala da P12: 

 
Participei. Eu estava em outra escola, em outra Unidade, mas eu participei, votando 

na plataforma, a escola era maior, então era junto com outras professoras de Ciências. 

Eu achei o currículo bem diferente. Igual as partes de Reino foi suprimida, tem muito 

mais Química e Física, o que eles tiraram, eles tentaram colocar para entender, igual 

era antigamente, essa parte assim de entender Pressão, o Vento, que a gente só vê Ar, 

os componentes do Ar, mas a parte mesmo de Física, Química, eles querem que vá 

pincelando Química e Física. Aí perdeu algumas matérias, tipo Planta, Corpo 

Humano, não tem muito disso (P12). 

 

  Na Figura 12, observa-se, ainda, que três (03) professoras não participaram das 

discussões. Um dos motivos, apresentado pela P11, é que foram apenas os professores que 
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tinham uma quantidade maior de aulas do componente curricular em que atua. Isso significa 

que mesmo com uma movimentação abrangente, repleto de desdobramentos, tendo em vista a 

instituição de Comissões Regionais, contribuições no Portal da Base, sistematização de 

documentos, realização do Seminário Estadual, ainda existem docentes que desconhecem a 

proposta da BNCC e estão alheios ao processo e provavelmente, às versões deste documento. 

A organização de grandes estruturas de articulação para a discussão de políticas públicas 

educacionais, tão vultosas, não é sinônimo de capilarização, a fim de que todos sejam 

conhecedores e/ou partícipes. Assim, pode-se inferir a mesma situação para a professora que 

não soube responder sobre suas participações.  

   

b) Currículo apresentado aos professores 

 

Nesta categoria, foram identificados dois aspectos: i) o livro didático e ii) os 

Cadernos Educacionais. Estes são considerados como textos concretos e precisos, que é uma 

característica desta tipologia, salientado por Sacristán (2000).  

As reflexões apontadas pelas docentes tratam da diferença entre o livro didático 

e o Currículo Referência. Identificado, de forma unânime, pelas professoras como materiais 

divergentes entre si, há um distanciamento entre os conteúdos presentes no livro didático e os 

conteúdos listados no CREG. Verifica-se um descompasso entre o que é proposto para cada 

ano do ensino fundamental no Currículo Referência, em Ciências, e a sequência dos conteúdos 

dos livros didáticos, por ano.  

 
O livro didático que é disponibilizado, porque o livro é feito na editora que não é do 

Estado de Goiás, não está de acordo com o nosso currículo. Não bate. Aí o quê que a 

gente tem que fazer? Quando vem os livros para a gente analisar, eu mesma escolho 

aquele que está assim mais ou menos encaixado com a bimestralidade, que não tem, 

não existe nenhum que bate direito, então quando não tem no livro eu tenho que estar 

pesquisando fora. Então é complicado (P03).  

 

Não faz sentido. E o livro não atende eles, porque os livros são baseados em currículos 

de outros Estados, principalmente São Paulo. Então se você pegar o livro do sétimo e 

do nono o conteúdo não bate em nada, absolutamente em nada. É assim, uma ou outra 

atividade que bate e aí é muito difícil. Porque pensa, agora eu estava trabalhando 

Água, aí eu comecei a falar de Célula. Na cabeça do aluno do sétimo ano, qual que é 

o link de uma coisa com a outra? Não faz sentido (P05). 

 

Igual, sexto ano, esse ano, por exemplo, que foi um ano que recebeu muitos alunos 

novatos. No sexto ano, o currículo é normal, até aí tudo bem. Só que aí tem um 

problema que é o impasse. O que está no currículo é diferente do livro. Se eu pensar 

só em rede estadual, eu concluo ele todinho, às vezes no terceiro bimestre eu até 

estendo um pouco mais, porque eu tento juntar coisas que no oitavo ano eu vou 

precisar (P12). 
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  Nota-se, mediante os relatos, que há uma aproximação entre o conceito de 

currículo apresentado e a ideia de currículo para os professores, pois os docentes concebem, 

implicitamente, o livro didático como o próprio currículo. A insatisfação revelada pelos 

professores mostra que são reféns deste material didático, mesmo diante de um esforço 

considerável para que as expectativas de aprendizagem previstas no CREG sejam exauridas. 

Assim, a dependência total do livro didático é evidenciada, por ser o principal apoio, tanto para 

professores, quanto para estudantes. As palavras de Sacristán complementam essa afirmativa: 

“Os agentes intermediários no plano curricular são uma necessidade do funcionamento atual do 

sistema curricular e do professorado, não sendo nenhum pressuposto inarredável do mesmo” 

(SACRISTÁN, 2000, p. 151).  

  Arroyo (2011) considera esse comportamento de típicos aulistas, o que mostra 

o total desacordo com os propósitos das teorias críticas do currículo, em que os professores 

deveriam questionar porque esses conteúdos (e não outros) estão presentes (ou não), tanto no 

livro didático, quanto no Currículo Referência. Identificam-se, portanto, frestas para possíveis 

transgressões, mas as docentes não compreenderam que o currículo prescrito, da rede estadual, 

está articulado em eixos temáticos.  

A estruturação dos livros didáticos, até os dias atuais, segue a mesma lógica e o 

mesmo modelo em que elas aprenderam Ciências, quando eram estudantes da educação básica, 

e assim, evocam esta situação, que se perpetua. Tal entendimento foi observado nas narrativas:  

 
Foi um transtorno muito grande, inclusive até hoje da adequação, da instalação dessa 

bimestralidade do Estado de Goiás, até hoje não tem livros adequados para essa 

bimestralidade. Então o professor de Ciências trabalhando é um transtorno tremendo. 

Os alunos não pegam as mesmas didáticas, eles não recebem, porque fez uma “salada” 

dos conteúdos. Porque fez a reviravolta do sexto ao nono. Quando eu estudei Ciências 

tinha toda uma divisão. Do sexto ano estudava-se o Solo, Meio Ambiente. Solo, Água, 

Ar. Toda essa parte. No sétimo ano estudava-se Os Seres Vivos. Oitavo ano, Corpo 

Humano e nono ano noção de Física e Química para adentrar no Ensino Médio. Agora 

não existe isto mais. Então o que aconteceu? Os livros têm essa sequência, não é? 

Meio Ambiente, Corpo Humano.... Agora não tem mais isso. Então nós vamos ver 

Corpo Humano no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono (P03). 

 

Bem, no sexto, os meninos vêm falando sobre Universo, sobre a Terra, eles estudaram 

o Planeta Terra. Então no sétimo faria sentido eles estudarem Seres Vivos, Interação 

entre Seres Vivos. Porque, o que acontece? Depois eles vão ter que estudar sobre o 

corpo humano, então apesar de ter uma lógica: “Estudei Planeta Terra, estudei 

Universo, estudei Sistema Solar. Agora eu vou estudar Os Seres Vivos que habita o 

meu planeta. ” Então eu vou falar sobre Célula, vou falar sobre Fotossíntese, vou falar 

sobre animais. Aí no oitavo: “Me conhecer. Vou estudar Corpo Humano”. Porque o 

oitavo, o que acontece? No quarto bimestre deles é sobre Energia, que também não 

tem muito a ver. Então: “Estudei agora sobre Corpo Humano.” Aí no nono ano, eu 

acho que o nono ano, tem que ser uma introdução ao primeiro ano, mas eu acho que 

tem que ser uma introdução prática. Então, por exemplo: “O que eu vou precisar em 

Química do primeiro ano? Eu vou precisar fazer um cálculo estequiométrico no 

primeiro ano? Não. Eu preciso saber o quê? O que é tabela periódica... O que é 
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átomo...” Esse tipo de conceito. Em Biologia: “O que eu preciso saber? Eu preciso 

saber o que é uma célula... Como é que funciona uma célula...” O básico, não é? Em 

Física: “Eu vou fazer um cálculo em joules? Eu preciso saber notação científica!” 

Ensinar notação científica para um nono ano?! É uma provação e vai em um bimestre 

inteiro...(P05).  

 

Os livros didáticos, durante algumas décadas, foram considerados a própria 

transcrição curricular. A sequência defendida pelas professoras aproxima-se desta constatação, 

ao se considerar que os livros do componente curricular Ciências, resguardam para cada ano do 

ensino fundamental – de 6º ao 9º ano – uma temática específica, que se desdobram em 

conteúdos, semelhantes às sequências vistas nas disciplinas do núcleo comum, cursadas na 

licenciatura, assemelhando-se, também, a elementos enciclopédicos.  

Tal constatação se alinha ao que é revelado por Marandino, Selles e Ferreira 

(2009), em que há um entendimento de que os conteúdos de Ciências, ministrados no ensino 

fundamental, tem um papel de introdução ao ensino de Biologia, Química e Física, 

influenciado, basicamente, pelas decisões curriculares norte-americanas, organizados em 

grandes temas, de tratativa anual.  

  Como uma segunda vertente do currículo apresentado aos professores, pode-se 

citar a produção e a distribuição dos Cadernos Educacionais, em 2013, abrangendo o 

componente curricular Ciências. O Caderno Educacional é organizado por aula, sendo que cada 

aula apresenta: i) as expectativas de aprendizagem previstas para o conteúdo em questão; ii) um 

breve resumo do conteúdo; iii) apontamentos para o professor, tais como: fazer a leitura de 

determinado parágrafo, realizar alguma atividade de experimentação, o momento “oportuno” 

para responder as atividades ou perguntas de sondagem de conhecimentos prévios; iv) lista de 

exercícios, com as respostas para “orientar” dos docentes.  

É evidente, portanto, a estrutura bastante simplista, resumida e que fomenta a 

diminuição da complexidade dos conteúdos biológicos. Em comparação21 com o Currículo 

Referência, observa-se que a sequência de apresentação dos conteúdos e das expectativas de 

aprendizagem segue a mesma ordem do documento curricular da Seduce.  

  Ao serem questionados sobre estes Cadernos, onze (11) professoras relataram 

ter conhecimento e trabalhado com este material, ofertado apenas as turmas de 9º ano.  

 
Porque às vezes o Governo, por exemplo, lança umas ideias assim até legais: “Ah, nós 

vamos entregar para vocês tal livro de tal bimestre, porque aí ele vem de acordo com 

o Currículo Referência.”. Só que aí isso é assim, acontece um bimestre, aí no outro 

não acontece, ou então esse livro acontece em um ano e no outro já não vem. E aí eu 

acho que a gente precisa disso, os alunos precisam disso, de ter algum material para 

                                                           
21 O Caderno Educacional comparado refere-se ao do 9º ano do Ensino Fundamental, do 2º Bimestre.  
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eles. Ele ficava bastante a dever, mas era uma ajuda. Ajudava (P04). 

 

Gostei de trabalhar com o Caderno Educacional. No início eu tive uma resistência. 

Porque sei lá, parecia que a gente tinha que se adequar a ele e não podia sair daquilo. 

No início quando foi apresentado para a gente, a impressão de que a gente tinha é que 

era só aquilo e era aquilo e pronto! Mas sabe que com o tempo a gente foi vendo que 

direciona, é bom que direciona (...). É que tudo que é novo, você fica meio com medo. 

Eu lembro que não época eu mesma falei: “Ah não gente, isso aqui não vai dar não... 

Os meninos não vão querer.” Mas foi legal. E engraçado que hoje não tem mais de 

Ciências e eu falo a minha coordenadora: “Ah, podia vir”, porque o material que os 

meninos pegam, eles manuseiam, eles escrevem, é deles, e é bom, resume bastante 

(P06).  
 
Então tem esses cadernos que eu te falei, que eu acho que não entregam mais, porque 

não divulga. Esse do nono ano eu usava, que vem algumas coisas sobre Genética, 

sobre a Ótica, vem algumas coisas, alguns materiais. Assim, eu achava o exercício 

muito básico, eu sei que a proposta era nivelar pelo menos e depois aprofundar, eu 

achava muito básico, eu preferia não usar, era muito básico, a gente quando vai tentar 

explicar, a gente passa uma outra visão que eles achavam...Os alunos faziam até 

chacota do Caderno, sabe? (P12) 

 

  Mesmo os Cadernos Educacionais - de qualidade questionável, com erros 

conceituais, de digitação e diagramação, sem aprofundamento, e reflexo da política de 

continuidade e descontinuidade, por não serem distribuídos aos docentes, atualmente -, foram 

considerados materiais de necessidade premente nas escolas devido: i) à diferença entre o livro 

didático e o CREG, e assim, os Cadernos ocupavam esta lacuna, mesmo que apenas nas turmas 

de 9º ano, e ii) à demanda por materiais de apoio, que possam ser consumidos pelos estudantes 

e que tenham total semelhança com a sequência do Currículo Referência.  

  Neste sentido, Sacristán (2000, p. 293), resume, corroborando com a análise 

empreendida nesta pesquisa, as causas e os efeitos dessa dependência:  

 
Nas condições institucionais dominantes, os professores dependem necessariamente 

de planos proporcionados exteriormente, ou seja, de editoras de livros-texto, materiais 

diversos, com seus respectivos guias, ou de projetos elaborados por outros docentes. 

(...) A tecnificação do currículo, imposta por sua própria complexidade, implica, nas 

condições atuais, uma certa desprofissionalização do docente e um controle técnico 

exterior a sua conduta.  

 

 

c) Currículo modelado pelos professores 

 

Na terceira categoria, nas narrativas das professoras foram identificados sinais 

de modelação do currículo, principalmente na perspectiva da diferença entre o planejamento do 

currículo e no planejamento da prática, sendo este o trabalho realizado pelos docentes, a partir 

do documento curricular estadual (CREG).  

Na análise referente a este aspecto, observou-se em que momentos os 
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professores se utilizam do Currículo Referência e como se dá esse manuseio.  

 

                             Figura 13 –Utilização do Currículo Referência 

 

        Fonte: Elaborado pela autora 

 

  Na Figura 13, verifica-se que nove (09) professoras usam o CREG no 

planejamento das aulas e três (03) o manuseiam durante o desenvolvimento da aula, a todo o 

instante, em sala. Ou seja, os números revelam que os professores realizam um planejamento 

prévio, para além do preenchimento do SIAP, que é uma atividade obrigatória, para o 

recebimento de bônus salarial do Programa Reconhecer (décimo quarto salário). Entretanto, 

todas as docentes relataram o uso desta plataforma, tanto para definição dos conteúdos, 

expectativas e metodologias quanto para a validação deste planejamento, virtualmente, pelos 

coordenadores pedagógicos.  

  Na modelagem, propriamente dita, a partir o uso do CREG, investigou-se se as 

professoras fazem algum tipo de seleção destes conteúdos, previamente determinados, tanto do 

documento impresso quanto no SIAP.  
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          Figura 14 – Seleção dos conteúdos presentes no Currículo Referência 

 

        Fonte: Elaborado pela autora 

  

  Questionadas se realizam algum tipo de seleção quanto aos conteúdos listados 

no Currículo Referência, sete (07) professoras afirmaram que fazem e, cinco (05) declararam 

que não. A seleção, neste contexto, é concebida como inserção ou exclusão de algum conteúdo, 

tomando como base o CREG de Ciências.  

 
Eu não sei te dizer se é só a bimestralização. Porque eu acho que às vezes, você atende 

demais a bimestralização e fica uma coisa muito rígida: “Ah, tem que ser a 

bimestralização.” Mas tem salas que não tem maturidade e tem certos conteúdos que, 

às vezes, a gente deveria trocar, jogar num segundo momento, trocar do segundo para 

o terceiro bimestre, para você ter tempo de desenvolver aqueles alunos para isso. Às 

vezes, eu troco algumas coisinhas. Aí eu converso com a coordenadora, falo com a 

tutora, ela disse que era possível eu fazer isso, que não iria comprometer em nada, 

porque eu trabalharia de toda forma. Eu não faço nada escondido não, todo mundo 

está sabendo, porque eu acho que você fazer e não contar que você está fazendo, é que 

é ruim, fica parecendo que você está executando mal o trabalho, mas quando a gente 

fala que é por isso, por isso e por isso e justifica, funciona.... Normalmente é tudo 

muito discutido. Sempre aviso antes, quando eu vou fazer (P02). 

 

E aí a gente tem que se adaptar, fazer as adaptações que eu falei para você, às vezes 

meio que burlar o sistema, por necessidade, mas é isso. É por um bem maior, 

exatamente. Porque aqui na escola a gente trabalha muito com isso, não faz sentido 

eu passar para um próximo conteúdo, eu começar, se o menino não entendeu o que eu 

falei anteriormente (P05).  

 

Não só na minha disciplina, mas todos os colegas, quando tem reunião a gente 

questiona, é só o arrastar, porque aquele conteúdo que está sendo lançado ali, não é o 

que está sendo trabalhado. Por exemplo, igual eu falei, tem conteúdo que a gente 

trabalha o primeiro bimestre...No quarto bimestre, que está no primeiro bimestre. 

Então você arrasta aquele conteúdo lançando lá como se tivesse dado aquele conteúdo, 

mas o que foi feito em sala foi outro (P11).                 
                                                                                           

  Assim, é possível identificar que as docentes resistem, dentro de suas 

possibilidades, às demandas curriculares da Seduce, quando não cumprem, de alguma forma, a 
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sequência previamente estabelecida, principalmente na Plataforma SIAP. Muitas dessas 

iniciativas são apoiadas pelas equipes gestoras, que se solidarizam com as angústias vivenciadas 

pelos profissionais. Marandino, Selles e Ferreira (2009), em seus anos de experiência no ensino 

de Ciências, observaram que a atuação de líderes, identificados na equipe gestora das escolas, 

influencia e viabiliza, sobremaneira, modificações nos rumos dos currículos que são ensinados.  

 O principal questionamento é observado em relação aos mecanismos coercitivos 

impostos pela Seduce, o processo de bimestralização e as demandas dos estudantes para a 

concretização da aprendizagem. Isso revela que os professores são conscientes das necessidades 

de seu público e têm responsabilidades quanto ao processo de apreensão dos conhecimentos. A 

lógica de transgressão, discutidas pelas professoras está sempre a favor do aluno, vinculada à 

ideia da garantia dos direitos de aprendizagem, específicos para cada ano e idade escolar.  

 São variados os mecanismos utilizados pelas professoras de Ciências para as 

adequações frente a um documento oficial. Assim, buscou-se identificar os critérios que são 

empregados neste momento de resistência.  

 

Figura 15 – Critérios de seleção dos conteúdos 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Quanto à seleção, dentre as sete (07) professoras que promovem algum tipo de 

seleção, foram identificados quatro tipos de critérios: inversão da ordem dos conteúdos, 

inserção de novos conteúdos (elencados a partir das necessidades apresentadas pelos estudantes 

como, por exemplo, um assunto divulgado pela mídia), pré-requisito para a explicação de algum 
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conteúdo e sequência do livro didático. Frente a esses números, compreende-se que as 

transgressões ainda se limitam ao universo da prescrição, no qual sempre é observada a 

presença de um elemento balizador para algum tipo de modificação, sendo em muitos casos, o 

próprio Currículo Referência. Não é reconhecida uma transgressão genuína, embasada nos 

questionamentos da teoria crítica do currículo.  

 Entretanto, é na modelação do currículo que o professor tem uma margem de 

atuação como agente protagonista, exerce suas iniciativas, demonstra mais habilidades, se 

dedica mais a determinados conteúdos, se comparado a outros. Tais decisões são influenciadas 

por sua formação e capacidade, e é o espaço em que suas intenções se concretizam 

(SACRISTÁN, 2000). Daí a importância das iniciativas das professoras entrevistadas, ainda 

que de natureza simples, pois remetem à ideia de transgressão ou resistência e que estão 

ancoradas e incidem, ao mesmo tempo, sobre os processos de profissionalização, contribuindo 

para a destituição do papel de meros executores e dos mecanismos hegemônicos.  

 

d) Currículo em ação   

  

 Compreendendo o conceito de currículo em ação como o desenvolvimento de 

atividades que visam o ensino e o aprendizado de determinado conteúdo, estas atividades são 

empreendidas pelas professoras e se submetem à força curricular. Nas falas de onze (11) 

entrevistadas foram identificados elementos que corroboram para esta acepção.  

 Entre as respostas, observou-se a organização das atividades de ensino em quatro 

tipologias, conforme gráfico a seguir.  
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     Figura 16 – Atividades desenvolvidas pelas professoras  

 

        Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Inicialmente, é importante frisar que as professoras mencionaram o uso de mais 

de um tipo de atividade, quando questionadas sobre os mecanismos para o desenvolvimento do 

currículo com os estudantes. As atividades mais mencionadas pelas entrevistadas foram 

agrupadas na tipificação, “Diversas”, entendidas como as que envolvem o trabalho de 

professores e estudantes para sua realização: elaboração de esquemas, palavras cruzadas, 

desenhos, relatórios, diagramas e mapas metabólicos, correção de exercícios, organização de 

glossário/mini dicionário, aulas práticas. Verifica-se, portanto, como apontando por Sacristán 

(2000), que as atividades se repetem, na medida em que fazem parte de um repertório, 

anteriormente acumulado, de estratégias didáticas e sem características de inovação.  

 Em um segundo tipo, reuniu-se as respostas dos professores que fazem uso de 

resumos dos próprios livros didáticos ou reproduzem capítulos, por meio de fotocópias, uma 

vez que não coincidem com o conteúdo que deve ser ministrado para aquele ano. Nesse caso, 

os estudantes são meros copistas e, mais uma vez, depara-se com o desalinhamento entre os 

conteúdos previstos no Currículo Referência e a sequência apresentada nos livros didáticos 

disponibilizados pelo MEC e adotados pelos docentes. Nota-se, claramente, a busca constante 

pela adequação ao que está prescrito pela Seduce, tornando-se um consenso curricular, para 

todos os envolvidos.  

 Na terceira tipificação, aborda-se o uso da rede mundial de computadores como 

local de pesquisa para a captação de modelos de atividades. A busca dos professores que 

relataram o uso da Internet, se deu, prioritariamente, por vídeos e banco de questões, 
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semelhantes às que são adotadas nas avaliações externas, de larga escala.  

 
Mas assim, o jeito de trabalhar, as metodologias, elas são melhoradas, não é? Eu 

estudo muito também cada tema que tem ali, eu vejo as aulas do Youtube e recomendo 

para os alunos, para aderir também, todo conteúdo tem no Youtube, as aulas são boas 

demais... E fiz ela em 2013, mas aí viciei nas aulas do Youtube e tenho passado para 

os meninos: “Assistam.”. Antes eu não tinha acesso à internet, mas tinha na Globo o... 

Aquelas...Telecurso 2000...Era bom também. Eu assistia de manhã e ia lá e dava aula, 

estava bem fresquinha, mas agora de cada conteúdo, eu vou para o Youtube, escuto 

de novo, vejo duas vezes, três vezes, o tanto que eu precisar e... Então a metodologia 

melhora. E o currículo é obedecido mesmo, porque a gente até gostaria de fazer outra 

coisa, igual eu estou fazendo, eu sou química...A gente tem a tendência de puxar, 

então não....Então eu não vou puxar, tem que obedecer mesmo (P01).   

   

A partir da fala da professora P01, compreende-se que as tecnologias digitais 

são determinantes, atualmente, na consolidação do currículo em ação, principalmente, por meio 

de canais de vídeos alojados em portais da Internet, sendo desvelada a ausência de formação, 

em relação a determinados conteúdos biológicos pois atua fora da área de formação inicial. As 

aulas ali depositadas servem como material de consulta, que, em casos como o descrito acima, 

são replicados pelos docentes em sua prática. Segundo Kenski (2015), o uso da Internet nas 

instituições escolares ocorreu, principalmente, nos últimos dez anos, caracterizando-se como 

um período curto para tantas mudanças e, paradoxalmente, longo, se consideradas as defasagens 

da formação dos professores para o manuseio destas tecnologias, com caráter emancipatório.  

Como último tipo de efetivação do currículo em ação, constata-se o uso de 

fotocópias de outros livros, como os paradidáticos. Porém, este quesito foi abordado com menor 

frequência, uma vez que o acesso a este tipo de ferramenta didática é bastante restrito, por 

razões que foram mencionadas pelas próprias docentes: obras desatualizadas, nas bibliotecas 

escolares, e falta de recurso para aquisição. Neste sentido, as mazelas da educação pública são, 

mais uma vez, evidenciadas pela ausência de investimento direcionado às unidades 

mantenedoras e de políticas de incentivo à alfabetização científica.  

Outra situação que não se encontra tipificada, mas relatada por dez (10) 

professoras, é o compartilhamento de livros didáticos entre as turmas, em que, no momento de 

ministrar determinado conteúdo do sétimo ano, por exemplo, utiliza-se o livro do oitavo ano. 

Não se considerou como um item a mais entre os tipos apontados na Figura 16, haja vista que 

se trata de uma ferramenta disponível para a comunidade escolar. Entretanto esta estratégia, 

com vistas ao desenvolvimento de um plano curricular prescrito, teve resistência quanto a sua 

aceitação por parte de estudantes e responsáveis, a saber: i) os livros de Ciências não são 

entregues e os pais procuraram a coordenação pedagógica da escola para saber porque a 

distribuição não foi realizada; ii) os estudantes não admitem usar o livro de um ano anterior ao 
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seu; iii) os discentes questionam quando os mesmos não são manuseados por um longo período, 

como um bimestre.  

Diante deste cenário, observa-se que o professor não apresenta competências 

suficientes para confeccionar os materiais didáticos necessários para o desenvolvimento do 

currículo em ação, que requer, segundo DEMO (2011), autonomia de pesquisas, atualizações 

científicas, contra leituras e aprimoramento do conhecimento. Tais requisitos ainda estão em 

um nível ideal da ação docente, em que o ato de ensinar não se desvincula do ato de pesquisar 

constantemente. Destaca-se que a postura assumida neste estudo não é de ser contrária às 

professoras entrevistadas, pois segundo Delezoicov, Angotti e Pernambuco (2002, p. 293): 

 
A experiência de produzir materiais didáticos mostra que os professores têm certa 

razão, ao abrirem mão dessa responsabilidade. Necessita-se de tempo, de acesso a 

informações, de uma infra-estrutura material para sua produção. Supondo que, muitas 

vezes, o professor esteja trabalhando com mais de uma turma ou mais de uma área do 

conhecimento com a mesma turma, torna-se impossível que possa produzir material 

inédito para todas as atividades (...)  

 

Condenar os professores de Ciências não é a solução e nem é lícito. Urge, 

promover uma mudança em todo o sistema escolar de base conceitual, no que tange aos estudos 

das teorias curriculares; política, para o entendimento da lógica e dos preceitos que engendram 

as decisões dos grupos que definem e determinam as políticas educacionais vigentes, a despeito 

de interesses próprios e partidários; e operacional, desenvolvido pelas secretarias estaduais e 

municipais, que são aprisionadas pela manutenção desta lógica e destes preceitos, que 

interferem no repasse de recursos públicos e/ou viabilização de projetos, dentre outros.  

Por sua vez, estas mudanças afetarão o plano de carreira, ao mesmo tempo em 

que as licenciaturas e programas de formação continuada deverão ser revisitados e 

remodelados. Concomitante a isso, currículos prescritos serão revistos e assim, os materiais 

didáticos, mesmo o professor sendo o produtor de seu material, pois “(...) deve manejar todos 

os livros didáticos, mas não para esconder-se atrás deles, mas tornar-se, ainda mais e melhor, a 

orientação didática questionadora e reconstrutiva dos alunos” (DEMO, 2011, p. 55).  

 

e) Currículo realizado 

 

  Esta categoria foi identificada quando as professoras foram instigadas a 

descrever sobre a relação de trabalho que é estabelecida com o SIAP. A professora P01 

explicitou o comportamento dos estudantes frente a uma possível transgressão, mesmo que 

embasada no livro didático, ressaltando uma vez mais a dependência, mas com a 
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responsabilidade de ministrar um conteúdo considerado pertinente para os discentes naquele 

momento. 

 
Por exemplo, assim, eu falei com os meninos do nono ano e eles estão afinados 

também. Eu falei: “Gente, eu estou doida para usar o livro. Ainda há de ter algum 

momento que eu vou usar o livro.”. O menino me respondeu: “Não pode, tem que ser 

o que está no currículo.” É, eu falei assim: “Eu ainda ei de usar esse livro.” Eles sabem, 

eles sabem, sabem que é a gente que conta, não é?. Porque ele fica bem 

engessadinho...Igual agora, assim: “Genes e Cromossomos”, “Genes e 

Cromossomos”, várias aulas sobre Genes e Cromossomos: “Aí meu Deus do céu, 

vamos passar isso aí num resumo aqui e tal, e vamos dar uma entradinha ali nos 

Elementos Químicos”. O menino respondeu: “Não pode, tem que fazer o que está no 

currículo!” (P01). 

   

Ressalta-se, que nesta fala foi identificada a questão do currículo realizado, na 

perspectiva de currículo oculto, que confirma a posição de Sacristán (2000) e Silva (2015). 

Observa-se que há um tensionamento entre a postura da professora e a ideia de controle, por 

parte dos estudantes, em que são reproduzidos os comportamentos de obediência e de normas. 

A professora tende a resistir, mas as determinações impostas pela Seduce se consolidam no 

questionamento do estudante, em que há uma espécie de adestramento para cobrança sobre os 

docentes. Não é uma cobrança por um conteúdo ou assunto que trata dos interesses do alunado, 

mas, uma demanda em cumprir prescrições determinadas por uma instituição central.  

Verifica-se que está instalada a condição e a aceitação dos mecanismos de 

dominação pelos estudantes e, também, pelos professores, pois, como evidenciado por Santos 

(2002) as atuais propostas curriculares tolhem o desenvolvimento do pensamento crítico, 

limitam o interesse do estudante por outros assuntos e garantem a conformidade dos processos 

formativos reprodutores e dos modos de ser, pensar e agir considerados pelos grupos 

dominantes como aceitáveis. Ou seja, o currículo impacta na formação dos sujeitos, quer sejam 

estudantes, quer sejam professores, confirmando mais uma vez com as constatações de 

Sacristán (1998).  

 

f) Currículo avaliado 

 

Para esta última categoria, entre as narrativas das professoras, foram 

identificados três tipos de mecanismos de avaliação do currículo: i) o SIAP; ii) a Avaliação 

Dirigida Amostral (ADA), elaborada por técnicos da Seduce; iii) o trabalho de agentes externos, 

como os profissionais e as Coordenações Regionais de Educação, Cultura e Esporte. 

 
Só que na verdade eu estou falando que pode, mas aí pode acontecer o seguinte, como 
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acontece de vir as tutoras. Aí o que elas fazem? Algumas vezes elas fazem isso, vira 

e mexe elas estão fazendo. Pega o caderno do aluno, pega o livro, pega o currículo, 

para ver se está batendo uma coisa com a outra, e pega o SIAP, entendeu? Para ver se 

está tudo certinho. Respondente: É, mas o livro elas dispensam se não tiver né. É isso 

que elas fazem. Mas então seria isso, se eu tivesse...e já presenciei isso. Já sim. Aí no 

caso estava... Como eu estou seguindo o currículo...então foi tranquilo. Mas faz isso 

sim (P04). 

 

Eu tento fazer com que a ADA encaixe dentro do que eu estou dando na aula, é meio 

difícil, às vezes... É como se você tivesse rodando vários pratinhos naquele... 

Malabarismo. Aí quando um está terminando, você vai lá... Você está passando um 

conteúdo, aí você tem que corrigir a ADA, aí você tem que passar... Aí fazer coisa 

para a prova deles, mas aí tem que fazer... preparar eles para a ADA também, mas 

está dando (P05).  

 

Então a cada quinze dias a gente tem acesso ao SIAP. Eu tenho acesso a ele, para 

poder ver... É lógico que no início do ano, já tem uma noção mais ou menos do que 

que nós vamos trabalhar em cada bimestre, mas aí a cada quinze dias a gente vê em 

qual parte do conteúdo mesmo, o quê que eu vou começar primeiro, o quê que eu 

começo depois, para montar as aulas do dia a dia mesmo (P09). 

 

  As formas de avaliação impostas pela Seduce diferem quanto ao que é defendido 

como currículo avaliado por Sacristán (2000). Na rede estadual de educação, a avaliação não é 

consequência do trabalho realizado pelas professoras para que políticas públicas e/ou ações 

pontuais sejam desenvolvidas para dirimir os problemas relacionados a aprendizagem. A 

avaliação é um fim em si mesma, tornando-se o eixo que (des)orienta a atividade docente.  

O motivo principal é o controle e, para tanto, retorna-se a momentos da história 

da educação brasileira em que a presença de inspetores era constante. Esta situação é bem 

presente nas escolas estaduais de Goiás, em que o monitoramento é contínuo, para além de uma 

plataforma com a listagem de conteúdos, acessada por coordenadores pedagógicos e 

professores. O cerceamento é constante, com estratégias de fiscalização pouco sutis. O currículo 

transpõe os limites do currículo avaliado, sendo considerado como “currículo vigiado”.                                                                      

 Seria ingênuo considerar que a teoria da transformação curricular, por meio de 

seus níveis de objetivação, que finaliza o ciclo com processos avaliativos, está equivocada, 

devido a divergência entre o autor que subsidia esta pesquisa e os resultados encontrados. Mas, 

nota-se que a intervenção da Seduce extrapola as tentativas de compreensão da avaliação como 

um processo contínuo e necessário para o direcionamento do trabalho de professores e de auto 

avaliação dos estudantes, que beira o policiamento, em seu sentido restrito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS? 

 

 A pesquisa em questão surgiu da vivência da autora com a implantação e 

implementação, pela Seduce, das últimas reformas curriculares (Reorientação Curricular – 

Currículo em Debate e a Bimestralização do Currículo – Currículo Referência) e, torna-se 

relevante e pertinente por coincidir com a consolidação da BNCC no atual contexto 

educacional. A discussão curricular, sob o viés de política pública educacional, nas esferas 

estaduais, é pouco abordada, principalmente em dissertações e teses, tendo em vista a busca 

realizada na Plataforma Sucupira, entre os anos de 2013 a 2016, com as seguintes palavras 

chaves: currículo, Ciências, anos finais, ensino fundamental.  

 Durante a realização desta investigação, buscou-se compreender quais as 

implicações, do Currículo Referência, com as amarras institucionais estabelecidas pela Seduce, 

tais como a bimestralização (divisão do currículo em bimestre), o preenchimento do SIAP, a 

bonificação do Sistema Reconhecer e a Avaliação Dirigida Amostral (ADA), que incidem sobre 

as atividades dos professores de Ciências. Para tanto, o arcabouço teórico desta pesquisa se 

debruçou sobre i) a apresentação do conceito de currículo, discutidos pelos principais 

curriculistas da atualidade, ii) o entendimento do percurso dos documentos curriculares oficiais, 

a partir da década de 90, iii) as teorias críticas do currículo e 4) as concepções sobre 

transformação curricular, desenvolvidas por Sacristán (2000).  

  Para direcionamento do trabalho, emergiram os seguintes objetivos específicos: 

i) analisar os principais documentos de políticas públicas de currículo, nacional e do estado de 

Goiás; ii) verificar, na fala dos professores de Ciências, como se deu o processo de 

construção/elaboração do CREG - componente curricular Ciências; 3) identificar a sua 

utilização pelos professores de Ciências; 4) elencar as atividades dos professores deste 

componente curricular a partir da implantação do Currículo Referência; 5) compreender o papel 

da bimestralização do currículo na organização das aulas de Ciências. 

  Para a análise dos documentos curriculares oficiais (Resoluções CNE/CEB Nº 

04/2010, Nº 07/2010 e CEE/CP Nº 05/2011), o foco se deteve sobre o conceito de currículo, 

que evidencia o conhecimento escolar, a partir de uma seleção prévia dos conteúdos a serem 

ministrados, que não é explicitado nesses documentos, e o papel dos professores e dos 

estudantes na gestão do currículo, a partir de suas vivências. Não há variações dos conceitos 

apresentados nesses documentos, e observa-se uma espécie de descendência entre os debates 

presentes nos textos legais, principalmente entre a Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 
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para a Educação Básica e a Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 

nove (9) anos. A Resolução Estadual de Goiás (CEE/CP Nº 05/2011) foi configurada numa 

perspectiva de bricolagem, a partir das Diretrizes Nacionais, citadas anteriormente. Outro 

aspecto a ser destacado é que no dia 16 de fevereiro de 2018 foi publicada a Resolução CEE/CP 

Nº 03/2018, revogando a Resolução Nº 05/2011, a qual carece de ser analisada em um estudo 

posterior.  

  Todavia, há uma grande discrepância entre o conceito de currículo presentes nos 

documentos normatizadores e a concepção apresentada pelos professores. A acepção dos 

docentes vincula-se à determinação, por uma estrutura central ou pelos livros didáticos, dos 

conteúdos a serem ministrados para os estudantes no transcorrer de um ano letivo, com vistas 

à aprendizagem de conhecimentos específicos demandados, no fluxo escolar da disciplina 

Ciências, nos anos finais do ensino fundamental.  

   No que concerne ao texto do CREG, observou-se dois aspectos de suma 

importância, que se contradizem: a concepção de currículo, de autoria de Sacristán, presente 

nas primeiras páginas do Currículo Referência se distancia da realidade vivenciada pelos 

professores, no cotidiano das escolas, considerando a forma como esse documento está 

estruturado (expectativas de aprendizagem, eixos temáticos e conteúdos). Trata-se de um 

currículo prescritivo, que se materializa de diferentes formas e, portanto, obrigatório, e possui 

amarras institucionais para sua utilização. O outro aspecto diz respeito ao caráter de 

construção/elaboração desse Currículo que, baseado no modus operandi e fala dos professores, 

se constituiu em um mecanismo para ludibriar a comunidade escolar e, ao mesmo tempo, 

legitimar os interesses da Seduce quanto aos conteúdos ministrados e, posteriormente, serem 

verificados mediante a aplicação de avaliações externas, a supervisão de tutores e 

coordenadores pedagógicos e o preenchimento do SIAP. Diante desse processo, há poucas 

alternativas para o docente se desvencilhar da utilização forçada do CREG, em algum momento 

de sua prática.  

   Nota-se que essa organização se estabelece para que seja garantido o mais 

absoluto controle por parte da Seduce. A lógica da teoria tradicional do currículo se consolida, 

numa condição mais aprimorada, com envolvimento e cobrança de resultados por parte das 

CRECEs, das equipes gestoras e dos próprios estudantes, ratificados nos números e índices 

gerados mediante as avaliações produzidas pela Secretaria. Portanto, esses moldes evidenciam, 

ainda mais, a proposta de ranqueamento, de gestão para resultados, engessando as atividades 

do professor, deixando-o cada vez mais subjugado quanto a apresentação de resultados 

positivos e condicionando seu trabalho a uma prática alienada, nos termos de Freire (2017).  
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   Sobre as atividades dos professores, desenvolvidas para que os estudantes 

aprendam o conhecimento escolar, entende-se que na modelação do currículo este seria o 

momento para se colocar em prática o tensionamento existente entre o Currículo Referência e 

os saberes dos professores, por meio da seleção dos conteúdos a serem trabalhados em sala de 

aula. A proposição dos docentes está atrelada ao que é ofertado pelos livros didáticos. Segundo 

as entrevistadas, além de ser um material distribuído nas escolas da rede pública e de fácil 

acesso, a sequência do livro é a mais adequada, uma vez que refletem as disciplinas dos cursos 

de graduação e as experiências individuais, vividas na educação básica.  

   Diante desse cenário, acrescido de uma formação inicial precária, em que temas 

como a legislação e a gestão do currículo não foram abordados, e da não continuidade dos 

estudos por mais da metade das entrevistadas, as professoras se rendem as sequências 

apresentadas pelo livro didático. Os atos de resistência ou transgressão foram identificados na 

medida em que as docentes optam por seguir a sequência estabelecida no livro, frente as 

determinações do Currículo Referência. O trabalho do professor está sempre respaldado nesta 

ferramenta pedagógica: textos transcritos para o quadro, cópias, exercícios. É a fonte primária 

de consulta do grupo entrevistado. 

   Neste sentido, observa-se que a presença de instituições de ensino superior nos 

municípios onde residem as entrevistadas não se constitui como um critério definidor para a 

busca por uma formação continuada em cursos de pós-graduação stricto sensu ou para a 

realização de um debate fundamentado, teoricamente, sobre currículo na graduação. A relação 

entre a movimentação nos cursos de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática 

(ou similares) e a atuação docente na Educação Básica não se mostrou positiva, haja vista que 

setenta e cinco por cento (75%) das professoras são efetivas e estão sobre a tutela de um plano 

de carreira com incentivos, inclusive salariais, para a realização de cursos de mestrado.  

   Reitera-se que o principal embate se dá entre a sequência dos conteúdos 

apresentado no livro didático e a sequência do Currículo Referência. Os professores foram 

unânimes em expor suas dificuldades para equacionar essa situação: de um lado, os estudantes, 

que demandam dos professores a utilização do livro didático e, que nem sempre é possível e, 

de outro, as cobranças advindas da Seduce, que se tornam explícitas e burocratizadas. O 

descompasso entre esses dois documentos é o principal dilema enfrentado pelos professores, 

em seu fazer pedagógico.  

   Estabelecendo um paralelo entre o contexto atual e o início da década de 70, 

observa-se os mesmos elementos nas políticas engendradas atualmente, cerca de trinta e cinco 

anos depois, apesar da robusta produção acadêmica, em diferentes linhas de pesquisa sobre 
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currículo. Identifica-se, claramente, semelhanças com o momento em que vive a história da 

educação brasileira: retrocesso, desordem, imposições, dominação por um grupo elitizado, 

gestores e dirigentes que não são da área, prescrição curricular, tecnicismo, insatisfação dos 

professores, desvalorização da profissão.  

   Todos os objetivos apresentados, anteriormente, se articularam ao longo deste 

trabalho, buscando responder à seguinte questão: quais as implicações do Currículo Referência 

da Rede Estadual de Educação de Goiás, considerando os seus elementos, nas atividades de 

professores de ciências dos anos finais do ensino fundamental?  

   Assim, quanto as implicações sobre as atividades, observa-se que os professores 

se veem diante de poucas alternativas para fugir das determinações impostas pela Seduce, via 

Currículo Referência, devido, principalmente, à carência de elementos teóricos, que garantam 

solidez ao fazer docente, advindos de uma formação inicial e continuada, embasada no 

reconhecimento e desvelamento das intenções das teorias tradicionais e nas discussões 

sustentadas pelas teorias críticas do currículo, abordando os processos de elaboração e gestão 

do currículo. Esta ausência gera a desprofissionalização e um debate curricular acrítico, que 

destaca apenas o atendimento aos aspectos de operacionalização/execução de conteúdos.  

   Apesar da hibridização entre os elementos das teorias críticas e pós-críticas 

(LOPES, 2002), entende-se que a base crítica aponta e discute problemas mais gerais, de base 

social, política e econômica, identificados nesta investigação. Portanto, esta se posiciona como 

a mais apropriada para subsidiar os debates com licenciandos e professores da rede estadual, 

principalmente em tempo de implementação da BNCC, que segue a lógica da reprodução: 

manutenção do status quo, desarticulação, desprofissionalização e desvalorização da categoria 

professor. Para a continuidade dessas mazelas na educação, existe uma intencionalidade, não 

verbalizada, mas praticada, cotidianamente, nas escolas da rede estadual de educação. Ademais, 

as teorias críticas confrontam o que está previsto na teoria tradicional, que é a base da 

elaboração do Currículo Referência. 

   Os postulados de Sacristán (2000), de base crítica, foram identificados e 

ratificados, nos seis níveis de objetivação para a compreensão do processo de transformação 

curricular, considerando a presença das estruturas que envolvem a consecução do sistema 

curricular na rede estadual de educação de Goiás: i) administração central, que é a Seduce, com 

os seus técnicos que elaboraram um currículo prescritivo a partir das resoluções e diretrizes; ii) 

o livro didático; iii) a atuação do professor, desde o planejamento até a realização de estratégias 

para ministrar determinado conteúdo; iv) a comprovação do aprendizado via avaliação interna 

e externa.  
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   Passados dezoito anos da publicação da obra de Sacristán (2000), observou-se 

que os desdobramentos, presentes em cada nível, são bem atuais e são verificados na 

consolidação de um sistema, em âmbito nacional e estadual, que prevê, claramente, a divisão 

de tarefas entre propositores/elaborados, que são agentes externos às escolas, e executores de 

prescrições curriculares, que são os professores.  

   Este estudo evidencia que os mecanismos para a inserção de práticas coercitivas 

e de controle ao trabalho docente, arquitetados pela Seduce se aprimoraram, ao longo das duas 

últimas gestões, com o apoio de empresas privadas inseridas no cenário educacional goiano 

(CENPEC, Todos pela Educação, Fundação Leman, Instituto Itaú Unibanco, Instituto Ayrton 

Senna). Essa lógica tem garantido a Secretaria de Educação legitimidade na condução de 

processos dessa natureza frente à comunidade escolar.  

   Entende-se que seja necessário avançar e aprofundar os estudos quanto a 

utilização de currículos prescritos pelos professores, com observação das aulas e das atividades 

ministradas pelos professores. O acompanhamento ao trabalho desenvolvido pelos docentes 

possibilitaria confrontar o discurso, o planejamento e a prática, a partir de documentos 

curriculares mais atuais como a BNCC, reconhecendo ainda os desdobramentos dessa proposta 

no cotidiano escolar. Uma investigação desta envergadura demandaria mais tempo e um foco 

maior na modelação do currículo.  

   A pesquisa assinala que um dos caminhos a serem seguidos para a reversão da 

situação identificada perpassa pelo perfil dos professores entrevistados. Quanto à qualificação 

e ao tempo de serviço das docentes, há uma fresta que merece ser explorada no que diz respeito 

à formação continuada, com a verticalização dos estudos sobre as teorias tradicionais, críticas 

e pós-críticas do currículo, para o desvelamento da realidade, e que estejam vinculadas com as 

teorias da educação. Existe um espaço para a investigação da formação docente e o que está 

sendo ensinado aos futuros professores, nos cursos de licenciatura. Indubitavelmente, a 

formação de professores e a tomada de decisões frente às transformações curriculares são temas 

que estão imbricados.    

   Assim, os debates sobre os textos oficiais curriculares não se findam. Não há um 

ponto final, apenas um lugar de partida, principalmente, para a análise dos cursos de formação 

de professores, que carecem de ser investigados sob a ótica das questões curriculares. A 

intenção desta pesquisa é mais do que apresentar os efeitos de textos prescritivos sobre a prática 

dos docentes. É apontar que novos estudos são necessários e urgentes para maior compreensão 

das demandas e dificuldades dos professores da Educação Básica, considerando a realidade 

vivenciada em seu cotidiano e maior participação política.  
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APÊNDICE A  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“O Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás: as implicações na prática dos 

professores de Ciências”. Meu nome é Ana Paula Gomes Vieira Silva, sou a pesquisadora 

responsável, e minha área de atuação é Educação em Ciências e Matemática. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte 

do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma 

delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na 

participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas 

sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-mail: 

anapaulagv22@hotmail.com e/ou sob forma de ligação, por meio do seguinte contato 

telefônico: (62) 98406-4233. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante 

desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa 

 O objetivo deste estudo é analisar a utilização do Currículo Referência da Rede Estadual 

de Educação de Goiás e as implicações na prática dos professores de ciências do ensino 

fundamental/anos finais das escolas estaduais. Sendo assim, buscaremos compreender como se 

dá a prática dos professores de Ciências, a partir da implantação desta nova organização 

curricular; o processo de construção deste Currículo; o uso do Currículo Referência pelos 

professores de Ciências; o papel da bimestralização do currículo na organização das aulas de 

Ciências. 

A sua participação se dará por meio de concessão de uma entrevista semiestruturada 

(com roteiro predefinido), que durará em torno de meia hora, em dia previamente agendado, na 
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própria unidade escolar, sendo esta atividade gravada e posteriormente transcrita. A pesquisa 

não oferece riscos a integridade física, uma vez que a entrevista será realizada na unidade escola 

ou nas dependências da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte.  

Os dados para este estudo serão coletados de fevereiro a agosto de 2017 e garantimos o 

sigilo dos dados informados pelo participante e colocamo-nos a disposição para prestar 

quaisquer esclarecimentos, durante todo o processo da pesquisa. A divulgação dos resultados 

ocorrerá por meio de elaboração da dissertação de mestrado e defesa pública, e/ou participação 

em eventos científicos da área ou publicação de artigos, sempre garantindo o sigilo dos 

participantes. Não há qualquer pagamento ou ressarcimento para os participantes da pesquisa 

e/ou qualquer custo adicional. Você tem o total direito de recusar a participar da pesquisa ou 

retirar seu consentimento a qualquer momento da investigação, sem nenhuma penalidade 

 

2. Consentimento da Participação na Pesquisa 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

CPF: ......................................................., concordo em participar do estudo intitulado “O 

Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás: as implicações na prática dos 

professores de Ciências”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha 

participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) por Ana Paula Gomes Vieira Silva, pesquisadora responsável, sobre a 

investigação, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, 

que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

GOIÂNIA, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso da pesquisadora responsável 
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA - PROFESSORES 

 

 

 Antes do início da entrevista, será explicitado aos participantes a intenção desta pesquisa, e 

será ofertado o termo de autorização de entrevista a ser assinado. Sua identidade será 

preservada. 

 Agradecer ao participante pela colaboração e informar que no momento em que ele quiser 

desistir da entrevista, basta informar ao pesquisador. 

 Esclarecer a entrevista que será chamado de professor (a) para manter a sua identidade 

preservada. 

 

1. Sexo: feminino ou masculino? 

2. Qual a sua idade? 

3. Em qual universidade/faculdade, você cursou sua graduação? Qual curso? Em que ano 

concluiu? 

4. Fez algum tipo de pós-graduação? Especialização? Mestrado? Doutorado? Quando? 

5. Há quanto tempo você é professor efetivo na rede estadual de educação de Goiás? 

 

6. Para você, o que é currículo? 

7. Você conhece o Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás? 

8. Você participou da construção do Currículo Referência, que aconteceu entre os anos de 2011 

e 2012 (reuniões na escola, na subsecretaria, envio de sugestões, momentos de formação com 

essa temática)? 

9. Se participou de discussões desta natureza, você tinha expectativas de que algum tipo de 

assunto relativo ao currículo fosse abordado? Quais? Eles foram atendidos? Se sim, como foram 

abordados? 

10. Como você avalia sua participação nesses momentos? 

11. Como entende o ensino de Ciências a partir da implantação deste modelo de currículo? 
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12. Você usa o Currículo Referência em sua prática docente cotidiana: sim ou não? Em quais 

momentos? Por quê?  

13. Você considera que houveram mudanças em seu trabalho, na escola, a partir da implantação 

do Currículo Referência na rede, em 2013? Quais? 

14. Você ministra todos os conteúdos apontados no Currículo Referência?  

15. Você faz algum tipo seleção ou recortes dos conteúdos e/ou das expectativas de 

aprendizagem ali listados? Sim ou não? Se sim, por quê?  

16. Se sim, quais os critérios que você utiliza para realizar essa seleção? O que você faz com 

os sistemas da Seduce, tais como preenchimento do Diário Eletrônico, SIAP, Sistema 

Reconhecer? 

17. Você conhece os materiais pedagógicos produzidos pela Secretaria? Você identifica alguma 

relação entre eles e o Currículo Referência? Se sim, qual (is)? 

18. Você participou de encontros ou movimentos sobre algum tipo de organização curricular 

após o ano de 2015, sendo no caso as discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular? 

19. Se lhe você dada (o) oportunidade de mudar o Currículo Referência, você mudaria algo? Se 

sim, o que? 

20. Você tem interesse um pontuar alguma questão a respeito do tema? Fique à vontade.  

 

 

Agradecemos a sua colaboração e participação nesta pesquisa.  

 

 

 

 

 

P
ar

te
 3

 –
 A

s 
im

p
lic

aç
õ

es
 e

 o
s 

m
ec

an
is

m
o

s 
d

e 

tr
an

sg
re

ss
ão

 d
o

ce
n

te
 


