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Resumo 

Esse artigo apresenta uma reflexão sobre o conceito de currículo e as mudanças 
ocorridas no currículo ao longo dos tempos, os fatores que contribuíram para tais 
transformações, como a cultura e a própria história. O currículo que por muito tempo foi 
entendido como uma seleção de conteúdos a serem trabalhados durante o ano letivo 
tornou-se mais abrangente, e a cultura começou a ter forte influencia na construção do 
currículo, passou a fazer parte dos debates na hora de repensá-lo. Tratando do currículo 
de ciências, os fatos históricos foram os que mais impulsionaram o desenvolvimento das 
ciências naturais, resultando na inclusão da disciplina ciências já nas séries iniciais da 
escola básica. 
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Introdução 

O presente trabalho tem por objetivo considerar a noção de currículo, em especial o 

currículo de ciências abordando aspectos históricos e culturais que influenciaram o 

conceito e a evolução do currículo ao longo dos anos. Para desenvolvê-lo foram 

selecionados livros e artigos que abordassem o tema desejado. 

O currículo já foi entendido como sendo uma seleção de conteúdos pré-definidos a 

serem trabalhados pelos professores com os alunos, e acreditava-se que a partir de então 

se chegava a uma aprendizagem satisfatória. Porém essa ideia foi alterada ao longo do 

tempo.   

De acordo com alguns autores o conceito de currículo é entendido como: sendo uma 

forma de organizar as práticas educativas; como guia de experiências que o aluno obtém 

na escola; como conjunto de responsabilidades da escola para promover uma série de 
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experiências; definição de conteúdos da educação; o currículo como mudança de 

conduta. 

Em termos de politicas públicas, a relevância do debate a respeito do 
currículo parece óbvia, já que toda política educacional só ganha 
sentido se estiver referida àquilo que deve ser seu propósito por 
excelência, ou seja, o provimento, aos educandos, de um conteúdo 
cultural que lhes proporcione formar-se como cidadãos. (PARO, 
2011). 

 

De acordo com Paro (2011), esse debate parece não ter conseguido a força social e 

política suficiente para questionar radicalmente a estrutura curricular de nossas escolas, 

de modo a buscar medidas que visem a superá-la. Para Silva (1999, p. 13), “na visão 

tradicional, o currículo é pensado como um conjunto de fatos, de conhecimentos e de 

informações, selecionados do estoque cultural mais amplo da sociedade, para serem 

transmitidos às crianças e aos jovens”.  

Ampliar esta visão tradicional possibilita ao professor pensar novas formas de planejar e 

desenvolver suas ações. (SILVA & PINO, 2010). As implicações pedagógicas e 

institucionais configuram o currículo como uma prática, alicerçado e manifestado 

através de metodologias e abordagens dadas pelo professor. 

O currículo é muitas coisas ao mesmo tempo: ideias pedagógicas, 
estruturação de conteúdos de uma forma particular, detalhamento dos 
mesmos, reflexo de aspirações educativas mais difíceis de moldar em 
termos concretos, estímulo de habilidades nos alunos, etc. Ao 
desenvolver uma prática concreta de modo coerente com quaisquer 
desses propósitos, o professor desempenha um papel decisivo. 
(SACRISTÁN, 2000, p. 173). 
 

 

O currículo vai além de uma seleção de conteúdos a serem trabalhados com os alunos, 

envolve toda a estruturação da instituição: o pessoal disponível, os meios didáticos, os 

espaços, o tempo e sua distribuição e até mesmo o tamanho das classes. As funções da 

educação são mais amplas do que as expressadas em qualquer currículo. Os fatores da 

aprendizagem dependem de fatores internos e externos. 
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Segundo Sacristán (2000) não se podem separar currículos e experiências, tampouco 

esta das condições das mesmas. Os processos de aprendizagem no que se refere a certos 

conteúdos têm outros condicionamentos nos professores e em geral nas condições 

ambientais escolares. Ele ressalta ainda a importância do currículo como determinante 

do que ocorre nas aulas, na implicação de práticas políticas, administrativas e 

institucionais.  

O autor aponta o ambiente como o modelador. “Criar ambientes” pode passar a ser 

considerado objetivo de certos projetos de currículo. A aprendizagem é definida pelo 

currículo e pelas condições da instituição a qual se desenvolve a ação.  

A teoria do currículo nunca pode ser construída somente sobre o estudo dos processos 

de ensino e aprendizagem, mas em relação com o estudo dos valores desses processos 

numa sociedade concreta. O currículo deve ser construído de acordo com a sociedade a 

qual ele será aplicado. (LUNDGREN apud SACRISTÁN, 2000).  

O papel do professor é fundamental, deve adaptar o currículo à sua realidade e adaptar-

se a ele para a realização da práxis pedagógica. Ele deve introduzir significados no 

processo de filtragem que são decisivos na mediação entre o aluno e a cultura 

representada no currículo. 

 

Currículo de ciências: uma reflexão cultural 

 

Segundo Macedo (2004), nos anos 70 a ciência era vista em um processo de 

hegemonização, como única referência, substitui sistemas religiosos, práticas cotidianas 

e senso comum por uma nova crença, a crença na objetividade. A partir da década de 90 

a ciência passou a ser vista como “produto da inteligência e necessidade do homem”. 

Ao longo dos séculos, a ilusão de unidade e universalidade da ciência teve como 

objetivo declarado a sua proteção de toda e qualquer influência cultural, embora, 

cotidianamente, essa ciência se constituísse com base no conhecimento de diferentes 

culturas. E essa transformação refletiu no currículo. 

A relação entre escola e cultura está completamente inserida no processo educativo. 

Segundo Moreira e Candau (2003), não há educação que não esteja imersa na cultura da 

humanidade e, particularmente, do momento histórico em que se situa. Ao considerar 
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que as questões culturais hoje estão no centro das preocupações curriculares, é preciso 

lembrar que a relação entre escola e cultura foi desde sempre muito forte, na medida em 

que era a função da escola transmitir a cultura. (MACEDO, 2004).  

A noção de cultura estática que presidia as relações entre currículo e cultura tornou-se 

insustentável. A cultura é hoje um conceito multifacetado que vem assumindo 

diferentes sentidos. (MACEDO, 2004). Como afirma a autora, a cultura pode ser, 

portanto, entendida como o espaço simbólico em que se articulam identidades em meio 

a interações, lutas e hostilidades constantes.  

A escola é, sem dúvida, uma instituição cultural. Portanto, as relações entre escola e 

cultura não podem ser concebidas como entre dois polos independentes, mas sim como 

universos entrelaçados. (MOREIRA e CANDAU, 2003). Ainda segundo os autores: 

[...] a escola é uma instituição construída historicamente no contexto 
da modernidade, considerada como mediação privilegiada para 
desenvolver uma função social fundamental: transmitir cultura, 
oferecer ás novas gerações o que de mais significativo culturalmente 
produziu a humanidade. 

  

Nos últimos anos, ficou notório uma verdadeira revolução tecnológica e que com a 

globalização diminuiu as distâncias e permitiu uma maior comunicação em tempo real. 

A ideia de unificação propiciada com a globalização resultou numa apropriação de 

características e culturas do eixo Europa-EUA.  

MACEDO (2004), afirma que, a influencia dessa apropriação sobre a escola e o 

currículo tem gerado demandas que precisam de respostas para além das oferecidas 

pelas teorizações tradicionais. Os questionamentos postos pela diversidade cultural à 

escola e ao currículo foram respondidos simplesmente pela alusão a uma cultura 

“ocidental” comum. A cultura nacional era, assim, uma adaptação local de uma lógica 

mais global imposta pela Europa.  

Porém essa apropriação de seleções culturais ocidentais nem sempre dão conta das 

políticas curriculares e pedagógicas. Em vez de preservar uma tradição monocultural, a 

escola está sendo chamada a lidar com a pluralidade de culturas, reconhecer os 

diferentes sujeitos socioculturais presentes em seu contexto, abrir espaços para a 

manifestação e valorização das diferenças. (MOREIRA & CANDAU, 2003). 

McCarthy (1994) apud Macedo (2004) aponta propostas de educação multicultural, 

resumidas assim em três grupos: discurso do entendimento cultural é lastreado pelo 
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relativismo cultural, aceita a diferença como algo positivo; o discurso da competência 

cultural que valoriza o pluralismo cultural e o discurso do empoderamento cultural, 

centrado na história das minorias que conseguem sucesso escolar e econômico. Macedo 

(2004) critica essas propostas, pois os problemas de desigualdades não são resolvidos.  

A solução seria então fugir do tradicionalismo ao qual o currículo é visto como uma 

seleção de conhecimentos e valores, e partir da própria cultura local, da sociedade 

concreta a qual o aluno está inserido e a partir daí trabalhar as diferentes culturas. 

Portanto não seria então uma apropriação de outra cultura para a construção do 

currículo em uma sociedade em que a cultura é diferente, mas sim daria a oportunidade 

ao aluno de conhecer outras culturas, no currículo permitiria apresentar outras culturas 

aos alunos, porém não substituindo a dele.  

A escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. Tende a 

silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais confortável com a homogeneização e a 

padronização. (MOREIRA & CANDAU, 2003). O desafio parece residir em pensar um 

currículo que respeite a singularidade das diferenças, sem transformá-las em 

desigualdade. (MACEDO, 2004)  

Pérez Gómez (1998), propõe que entendamos hoje a escola como um espaço de 

“cruzamento de culturas”. 

O que caracteriza o universo escolar é a relação entre as culturas, 
relação essa atravessada por tensões e conflitos. Isso se acentua 
quando as culturas críticas, acadêmica, social e institucional, 
profundamente articuladas, tornam-se hegemônicas e tendem a ser 
absolutizadas em detrimento da cultura experiencial, que, por sua vez, 
possui profundas raízes socioculturais. (MOREIRA & CANDAU, 
2003).  

 

Macedo (2004) defende que os saberes dos alunos que são chamados ao currículo como 

ponto de partida ou como garantia da motivação questionam a imposição cultural. Tem-

se que reescrever o conhecimento a partir das diferentes raízes étnicas. Mas não é cada 

um fechadinho no seu canto. Deve-se ancorar socialmente o conteúdo. De acordo com 

Moreira e Candau (2003), trata-se em última análise, não de substituir um conhecimento 

por outro, mas sim de propiciar aos(às) estudantes a compreensão das conexões entre as 

culturas.  

 

Currículo de ciências: uma reflexão histórica  
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Para compreendermos melhor o currículo de ciências é importante considerar o 

processo histórico, pois passou por uma série de transformações. Essas transformações 

que influenciaram o currículo estão na própria concepção de escola, que na escola 

medieval se constituía de um professor particular que adotava seus alunos sem critério 

com relação à idade e ao nível de conhecimento do estudante.  

Essa escola medieval, pressionadas por forças sociais, mudou ao longo do tempo. 

Conforme os países se configuraram e se consolidaram, a escolarização desses 

caminhou para uma escola de massa, ficando clara a necessidade do controle por parte 

do Estado (PAIVA, 2008). Silva (1998), ao discutir os parâmetros para a 

democratização da escola básica também reforça a ideia de uma escola resultante de 

forças sociais. Quando faz uma reflexão sobre o papel da escola na sociedade, afirma 

que a escola atual, fruto do desenvolvimento urbano e industrial, configurou-se a partir 

das necessidades práticas e políticas da classe burguesa nascente. 

O ensino de ciências “nasceu” em um determinado período da história como resultado 

de interesses sociais que estavam associados a uma cultura que, de certa forma, 

pretendeu marcar a identidade de um grupo de indivíduos por meio da educação. 

(PAIVA, 2008). 

 Um fato histórico que foi um marco para o avanço do ensino de ciências foi a Guerra 

Fria, nesse momento a hegemonia mundial era disputada por duas potências: Estados 

Unidos (EUA) e União Soviética (URSS). Foi justamente no ano de 1957, após o 

lançamento do Sputinik pela URSS que começou a mudar o ensino de ciências. Iniciou-

se a partir daí a chamada corrida espacial em que as duas potências mundiais 

pretendiam demonstrar superioridade.  

Contudo o mundo passou por um processo de rápido desenvolvimento científico e 

tecnológico, levando países à preparação de futuros cientistas. (Paiva, 2008). Alguns 

autores afirmam até que a Segunda Guerra Mundial foi para o ensino de Ciências, assim 

como para o resto, um divisor de águas. E considera o lançamento do Sputinik o 

principal fato para a corrida desenvolvimentista da época. 

Duas eras antes do Sputinik e depois dele, cartas e escritas em papel tornou-se sinônimo 

de atraso, o século XX foi marcado por produções tecnológicas, a era do Transistor, dos 

Chips, da Miniaturização eletrônica e da robótica chegou. E a partir daí começou uma 
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intervenção curricular, começou-se a dar mais importância e priorizar-se o ensino de 

ciências principalmente nos EUA, preparando desde as crianças para serem cientistas e 

produzirem tecnologias que alavancasse o país, inserindo na grade curricular a 

disciplina de ciências já na educação básica.  

No Brasil, o ensino de Ciências foi conquistando importância na grade curricular, 

provavelmente, em virtude dessa pressão desenvolvimentista e das discussões sobre o 

papel e a melhoria do ensino de Ciências. (PAIVA, 2008).  

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 4024, de 1961, a 

disciplina de Ciências, foi obrigatória em todo o ginásio (atualmente 6º ao 9º ano do 

ensino fundamental), e não apenas nas duas últimas séries. O método científico era 

muito valorizado nessa época, e passou a ser vivenciado como elemento necessário à 

formação do cidadão e não apenas objetivando formar novos cientistas.  

Começava-se assim, a se pensar na democratização do ensino 
destinado ao homem comum, que tinha que conviver com o produto 
da Ciência e da Tecnologia e do qual se requeria conhecimento, não 
apenas como especialista, mas também como futuro político, 
profissional liberal, operário, cidadão, enfim, [...]. (KRASILCHIK 
1987 apud PAIVA, 2008). 

 

O ensino de ciências, a partir de 1960, passa a possibilitar a vivência do método 

científico, valorizando a participação dos alunos, estimulando-os a identificar 

problemas, elaborar hipóteses e testá-las por meio da experimentação.  

No Brasil, com o discurso de modernizar e desenvolver o país, a ditadura militar 

precisava de mão-de-obra qualificada. Para isso, em 1971, determinou a obrigatoriedade 

do ensino de ciências em todo o ensino fundamental.  

Já em 1996, a LDB no seu artigo 26 determinava que os currículos do ensino 

fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em 

cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 

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

clientela. Os currículos deveriam abranger a partir de então, 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. 

Tornou-se obrigatório também o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena 

nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados. 
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Essas alterações nos permite fazer uma consideração de que a cultura e a história 

passaram a ter uma importância no currículo escolar. 

Em 1997, o Ministério da Educação lançou os Parâmetros Curriculares nacionais 

(PCNs) para cada uma das disciplinas e para cada nível de ensino. Como escreve Paiva 

(2008), conceitos como modernização, inovação, mudança e novidade estão 

relacionados a um espaço-tempo determinado e vinculado a uma sociedade. O que hoje 

podemos considerar natural pode ter sido objeto de tensão no passado. A modernização 

da educação está relacionada à sua racionalização. (MATE, 2002).   

O entendimento de currículo sofreu transformações ao longo dos anos e foi atrelado aos 

conjuntos de conteúdos, antes entendido como sendo o currículo, os fatos históricos e as 

culturas que participaram da formação de determinada sociedade. Contexto histórico, 

cultura e currículo estão cada vez mais associados. 

 

Considerações Finais 

Com o presente artigo foi possível identificar a evolução do conceito de currículo, que é 

entendido hoje como sendo toda a escola integrante desse currículo e contribuindo-a 

para uma melhor aprendizagem do aluno. Uma vez que de acordo com o que foi visto 

nas citações de Sacristán (2000), o currículo é composto pela seleção de conteúdos mais 

uma série de fatores que estão presentes na escola, como a própria estrutura da 

instituição, a cultura que é inserida e trabalhada nas escolas, as próprias práticas 

pedagógicas, entre outros fatores citados por ele.  

A cultura é determinante na elaboração do currículo e atrelada a ela estão os fatores 

históricos, que contribuem para mudanças sociais e curriculares. A disputa pelo poder 

da ciência despertou nos países como os Estados Unidos e consequentemente no Brasil, 

aliado dele, uma cultura voltada para o estudo de ciências e a formação de cientistas que 

pudessem construir equipamentos tecnológicos de exploração ao espaço. O que resultou 

nas mudanças das grades curriculares da escola básica, onde desde as séries iniciais 

passou a ser inserida a disciplina de ciências.  

A partir do que foi abordado pode-se concluir que o ensino das ciências naturais sofreu 

alterações que estão atreladas ao processo e as mudanças históricas e culturais, uma vez 

que uma interfere na outra e que ambas provocam mudanças na sociedade e no 
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currículo. Este, como vimos em uma proposta recente de currículo, deve está de acordo 

com a realidade local.  
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