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RESUMO
 
Este estudo tem o objetivo de discutir a origem e o papel do currículo na formação educacional, evidenciando as
principais influências implícitas nas diferentes concepções que fizeram e fazem parte do cenário da educação brasileira.
A pesquisa desenvolveu-se por meio de uma revisão da literatura científica sobre o tema que propiciou o conhecimento
de elementos relevantes da origem, das primeiras concepções e práticas curriculares presentes em cada contexto
educacional vivenciado ao longo da história educacional do Brasil e do mundo. Reforça-se que é necessário a
continuação desse estudo, situando o currículo como uma construção social que se desenvolve na ação, em um
determinado tempo, lugar e contexto que é inserido em uma realidade dinâmica e fluida, por isso deve ser
constantemente ressignificado nas atuais práticas educacionais.
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ABSTRACT
 
This study aims to discuss the origin and the role of curriculum in the educational background, providing the main
influences implicit in the various conceptions that have made and are part of the Brazilian education scenario. The
research was developed through a review of the scientific literature about this subject that led to the knowledge of
relevant elements of the origin, the first conceptions and curriculum practices present in each educational context
experienced along the educational history of Brazil and the world. It is stressed that the continuation of this study is
necessary, placing the curriculum as a social construction that develops in action at a particular time, place and context
that is inserted into a dynamic and fluid reality, so it must be constantly reinterpreted in today educational practices.
 
Keywords: curriculum; conceptions; educational practices.

CURRÍCULO E CONCEPÇÕES
 
Iniciamos este estudo com o objetivo de fazer uma reflexão sobre a origem e o papel do currículo na educação,
evidenciando as principais influências implícitas nas diferentes concepções que fizeram e fazem parte do cenário da
educação brasileira. É importante sinalizar que toda ação pedagógica desenvolvida no âmbito escolar está inserida no
modelo de currículo adotado por cada instituição. Ao longo dos anos, diversas concepções de currículo foram surgindo
com a finalidade objetivo de promover a conservação do status quo, ou com a intenção de apontar mudanças em seus
diversos contextos.

Essa finalidade é determinada de acordo com a intencionalidade e os pressupostos epistemológicos que fundamentam
cada currículo na orientação dos procedimentos da prática pedagógica, a partir do planejamento, da metodologia e da
avaliação da aprendizagem. Para abordarmos a questão do currículo, é preciso voltar um pouco no tempo para se
compreender as razões da sua influência e mudanças nos processos educacionais ao longo da sua história.
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Nesse sentido, a concepção que se tem de currículo depende da filosofia educacional e dos valores ideológicos que se
adota, o que é possível se afirmar que toda proposta curricular contém, de forma manifesta ou subjacente, uma
concepção de homem que se quer formar, de sociedade que se quer construir (mundo) e de educação que se quer
adotar.

Para se discutir a respeito dos diferentes significados de currículo entendemos que correspondem a diferentes
concepções determinadas por diferentes respostas ao problema pedagógico, técnico e epistemológico.  Desse modo,
para se compreender este campo tão complexo é necessário que se recorra, mesmo que, de forma sucinta como se deu
o seu surgimento na historia da educação.

Fazendo-se uma breve análise sobre o desenvolvimento do currículo em seus diferentes conceitos percebemos que ele
vem assumindo ao longo do tempo características próprias que refletem pressupostos de valores diversos, concepções
variadas de educação que indicam o seu comprometimento e a sua filiação com o modelo de sociedade vigente a cada
época histórica.

Vasconcellos (2009), afirma que, cada um desses conceitos é, ainda, marcado por uma respectiva visão de mundo
(reflexo do lugar social, político, histórico e geográfico do sujeito que o enuncia) e por um posicionamento pedagógico
(Bobbit, 2004; Gimeno Sacristán, 1998; Goodson, 1995; Hamilton, 1992; Kemmis, 1988; Lundgren, 1992; Moreira, 2000;
Pacheco, 1996; Pinar, 2007; Silva, 1999; Stenhouse, 1987; Taba, 1983; Tyler, 1981).

O mesmo autor afirma que, do ponto de vista etimológico, a origem da palavra currículo vem do latim Currículum,
carreira, curso percurso lugar onde se corre, campo (do verbo currere, do ato de correr, percurso feito na pista. Ipfling,
(1979, p. 82) apud Vasconcellos (2009, p. 26), assinala que “a partir dos séculos XVI/XVII, curriculum passa a ser
adotado pelas instituições de ensino substituindo as terminologias medievais de studium, ordo, ratio, formula e institutio”.

Segundo Berticelli, (2005), a palavra curriculum foi utilizada na língua inglesa, a partir de 1824, com o sentido de um
curso de aperfeiçoamento ou estudos universitários, traduzido, também, pela palavra course. E a partir do século XX a
palavra curriculum migra para os Estados Unidos, no sentido de curriculum vitae. Passou a ter a pronuncia portuguesa
no Brasil, em 1940.

Dentre os vários significados de currículo o que apresenta interesse pelas questões escolares tem uma visão técnica de
concepção de escola e formação que teve origem na Idade Média quando se esboça a primeira grande forma de
organização curricular que se estrutura, conforme Vasconcellos (2009) no Trivium (três vias: Gramática, Retórica e
Dialética, instrumentos básicos ou ciências da linguagem e do pensamento) e no Quadrivium (quatro vias: Geometria,
Aritmética, Astronomia e Música “ciências das coisas”) quando já se formalizava o planejamento do currículo contendo a
organização da aprendizagem, com finalidades definidas.

Para Silva (2002) foram estes Triviume Quadrivium que deram origem ao currículo clássico humanista das chamadas
“artes liberais” cujo objetivo era introduzir os estudantes no estudo das grandes obras literárias e artísticas da era
clássica grega e latina bem como das respectivas línguas, cultuando os mais altos ideais do espírito humano.            

Este tipo de currículo não foi bem aceito pelos modelos contemporâneos: o tecnocrático e o progressista. O tecnocrático
ressalta o caráter abstrato desse currículo humanista voltado para o exercício mental e a suposta inutilidade dos
conhecimentos e habilidades que ele cultivava. No entanto, o progressista que tinha como centro a criança, percebia o
currículo humanista bem distante dos interesses infantis e dos jovens.

O mesmo Silva (2002), afirma que John Dewey liderava a vertente progressista tendo escrito em 1902 a obra The
childandthe curriculum. Nesse livro mostrava a importância da inclusão das experiências e dos interesses das crianças e
dos jovens. A sua preocupação era com a construção da democracia e não com o funcionamento da economia que
interessava aos adeptos do currículo tecnológico.

O currículo clássico ou humanista manteve-se nos estudos secundários de acesso restrito à classe dominante. Sobre
esses estudos, Gentile apud Ponce (1989, p. 169-170), já afirmava que:

[...] os estudos secundários são, por sua própria natureza, aristocráticos, no sentido ótimo da palavra;
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estudos para poucos, para os melhores, porque preparam para uma formação desinteressada, a qual não
podem corresponder senão aqueles poucos que estão destinados de fato, pela sua capacidade ou pela
situação familiar, ao culto dos mais altos ideais humanos”.

Enfatizamos que esses estudos preparavam para uma educação que segundo Ponce, (1989, p. 177), “[...] é o processo
mediante o qual as classes dominantes preparam na mentalidade e na conduta das crianças as condições fundamentais
da sua própria existência”. Nessa direção, acrescenta ainda, que o conceito de evolução histórica como um resultado
das lutas de classe nos mostrou que a classe que domina materialmente é também a que domina com a sua moral, a
sua educação e as suas ideias.

Esta é uma questão bem retratada na obra de Apple - Ideologia e Currículo (2006) quando ele estabelece a relação
entre currículo, ideologia e hegemonia na análise do currículo das escolas americanas.

A concepção do currículo acadêmico na sua vertente tradicional é entendida como um curso a ser seguido com o seu
conteúdo prescrito e determinado, sem considerar o contexto e as construções sociais, uma vez que o poder de
definição da realidade está posto nas mãos daqueles que concebem e definem o que ensinar. Ou seja, desde muito
tempo, que se determina e ou se prescreve as exigências acadêmicas requeridas em um currículo, expressando uma
forma de pensamento educacional.

Até o final do século XIX, era esta concepção de currículo ou a proposta curricular que predominou na Europa, nas
colônias americanas e no Brasil, correspondia a uma visão restrita associada à ideia de um rol, elenco de disciplinas e
lista de conteúdos que o professor tinha que ministrar, Vasconcellos (2009) afirma que esta era uma compreensão que
revelava a dicotomia entre quem decide e quem executa.

Essa separação entre os que concebem e os que executam ocorre quando o professor assume um modelo educativo
que lhe foi imposto, do qual não participou da sua concepção, nem da sua elaboração, tornando-se, muitas vezes, um
mediador desse modelo que poderá delegar à escola um papel determinante na reprodução das desigualdades sociais.

Sobre a concepção do currículo clássico humanista denominada também de racionalista acadêmica cujo objetivo básico
consistia em integrar o aluno na tradição da cultura ocidental, orientando sua organização para o conjunto de disciplinas
clássicas consideradas como um conjunto de verdades inquestionáveis. Visava oferecer conceitos e critérios para o
desenvolvimento da função intelectual do aluno. Este currículo, conforme Silva (2002) só pôde sobreviver no contexto
da escola secundaria de acesso restrito à classe dominante. A democratização da escola secundaria sentenciou o fim
do currículo humanista clássico.

Adotava-se nessa concepção a transmissão/aquisição de conhecimento partindo do pressuposto de que o
conhecimento era visto como algo acabado e estático, negando por sua vez o caráter dialético pelo qual o conhecimento
traz em si a sua própria negação, cuja sua superação gera o conhecimento novo. A perspectiva dialética poderia ampliar
os limites desse conhecimento, porque consegue localizar e trabalhar os elementos contraditórios e opostos que
existem na realidade.

A mudança desse enfoque de concepção curricular começou a se delinear no final do século XIX e inicio do século XX,
quando inúmeros acontecimentos de ordem política, econômica, científica e sociocultural, dentre estes, o
desenvolvimento do capitalismo nas novas formas da produção industrial, nas novas formas de controle social, do papel
da ciência e da técnica, além das lutas da classe operária oriunda da grande massa que surgiu dos movimentos
migratórios, exigindo a ampliação da escolarização secundaria que era o foco do currículo clássico humanista entre
outros fatores, começaram a modificar a ordem mundial, influenciando na organização do trabalho, na educação, e por
sua vez, na constituição do campo curricular determinando-os como aspectos centrais.

Reconheceu-se que a educação pode desempenhar um papel central no acompanhamento das mudanças econômicas
e políticas que se está vivenciando em seus vários aspectos, dentre os quais se destacam as mudanças que ocorrem
no âmbito produtivo, quando se inicia o deslocamento de mão de obra manual para as atividades que envolvem o
manejo de informações e códigos e a gradativa substituição do modelo taylorista da divisão do trabalho pela integração
de tarefas antes segmentadas, demandando uma atenção maior a educação e a definição dos seus currículos.

Nesse contexto, surgiram as primeiras sistematizações do currículo como campo de estudos no inicio do século XX, nos
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EUA, na obra de “O Currículo”, em 1918, de John Franklin Bobbitt - estudioso do currículo, em uma vertente
visivelmente conservadora. Para ele, o currículo consiste na especificação precisa de objetivos, procedimentos e
métodos para a obtenção de resultados que possam ser mensurados. Ou seja, o currículo é apenas uma questão
técnica, científica, de organização, planejamento, execução e avaliação.

Nesse sentido, propõe que a escola funcione da mesma forma que qualquer empresa, instituindo-se até o
estabelecimento de padrões que poderão contribuir para um processo de moldagem propiciado pelo trabalho
pedagógico realizado com o foco na organização racional dos meios que segundo Saviani (2008, p. 25) “... é o processo
que define o que professores e alunos devem fazer, e assim também quando e como farão”.

Com a expansão da indústria no cenário mundial, notadamente, nos Estados Unidos ocorreram várias transformações
ancoradas numa lógica de recomposição da hegemonia capitalista e das relações capital-trabalho com o objetivo de
racionalizar, otimizar e adequar a força de trabalho em face das demandas do sistema produtivo porque centenas de
milhares de pessoas se deslocam de lugares em lugares em busca de emprego, seguindo o movimento de realocação
das indústrias. Eram pessoas oriundas da zona rural, e ainda imigrantes da Europa que se dirigiam para os Estados
Unidos.

Para Neves (2000) essa escola passa a ser um espaço de sistematização do conhecimento requerido pela civilização
urbano-industrial e científico-tecnológica, responsabilizando-se pela conformação do conjunto da força de trabalho,
processo que se estende por todos os níveis de ensino (da educação infantil à pós-graduação, do ensino regular à
formação profissional).

Assim sendo, devemos refletir sobre essa capacidade que o capitalismo tem de se expandir e gerar uma série de
elementos para recompor a sua força, manter sua reprodução e sua perpetuação; de desejar que a riqueza e a renda se
concentrem nas mãos de poucos. É necessário se reconhecer o papel importante da educação, particularmente, da
concepção e desenvolvimento do currículo que procura acompanhar as mudanças econômicas e políticas que vem
ocorrendo nos seus vários aspectos, dentre estes, no âmbito do setor produtivo, desde quando houve a cisão entre
concepção e execução quando se introduz os princípios da parcelarização e da especialização do processo de
fabricação fabril.

Segundo Katz, Braga e Coggiola (1995) a partir dessa cisão de uma atividade, quando esta passou a ser concebida por
um individuo e materializada por outro, iniciou-se o processo de exploração que se baseou na ruptura interior do
processo de trabalho, o que permitiu a certos indivíduos planejar, organizar e usufruir da tarefa executada por outros. 

Na escola, a divisão do trabalho por meio dessa cisão entre concepção e execução também foi introduzida quando se
separou concepção/planejamento do ato de execução, quando se procurou adotar o modelo fabril que estava a serviço
da lógica das relações capitalistas.

Para Silva (2002) a orientação de Bobbitt, consistia em fazer com que a escola funcionasse como uma empresa
comercial e industrial, chegando a inserir na sua proposta educacional os princípios da administração científica de
Taylor. Este modelo consolidou-se no livro de Ralph Tyler, publicado em 1949 e que influenciou diversos países dentre
estes, o Brasil.

Pacheco (2009) assinala que esta proposta curricular se funda nos pressupostos teóricos de Frederick Taylor (1911), e
na mercantilização do conhecimento. Dessa forma, a escola passa a funcionar segundo princípios e práticas da lógica
de mercado.

Visualizo, portanto, a ideia de que a proposta de formação educacional contida nos currículos com estes pressupostos
tinha como objetivo preparar mão de obra para se ajustar a apenas entender e consumir subordinadamente a ciência e
a técnica embutida nos processos de trabalho recrudescendo o dualismo educacional explícito entre educação das
massas e educação das elites, uma vez que não desenvolve a capacidade crítica para discernir a serviço de que ou de
quem esta tecnologia e a ciência, e para definir o tipo de tecnologia desejável para atender as necessidades humanas; e
que, como cidadão trabalhador, ele possa pensar e intervir autonomamente nesse processo.

Assim sendo, foi este foco que orientou o desenvolvimento da educação e deu origem a vários questionamentos sobre
as matrizes teóricas dos estudos de currículo e seus pressupostos desde quando surgiu até as últimas décadas do
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século XX e início do século XXI.

Segundo Apple (2006: 108),

Os primeiros membros mais importantes da área de currículo -FranklinBobbitt, W.W.Charters, Edward L.
Thorndike, Ross L. Finney, Charles C. Peters e David Snedden – definiram que relação deveria existir
entre a construção do currículo e o controle e o poder da comunidade, algo que continua a influenciar a
área ainda hoje. [...] a questão fundamentalmente social e econômica a preocupar esses teóricos que
formaram a área era a da industrialização e de sua concomitante divisão do trabalho.

O dualismo marcante entre o saber e o fazer está presente na historia da educação, reforçando as cisões sociais e
políticas. A estrutura escolar e seu sistema de ensino, bem como o seu currículo estão orientados no sentido de
contribuir para consolidar estas cisões, ou poderão se contrapor a esta visão, buscando determinar-lhe outro fim, que
não o de manter o status quo vigente que é o da sociedade de classes.      

Diz-se isso, porque segundo Silva (2002) as escolas voltadas para os trabalhadores propiciam situações em que os
estudantes aprendam e vivenciem a subordinação por meio das relações sociais e pedagógicas. Para esses
trabalhadores exigia-se um mínimo de instrução porque a sua função no trabalho não requeria preparo escolar,
visando-se apenas uma preparação funcional para o mercado de trabalho.

Enquanto que para os filhos da classe dominante, era oferecido o ensino secundário que os instrumentalizasse para se
perpetuarem como elite dirigente, um ensino pautado por uma sólida cultura geral, incluindo-se os princípios científicos
e tecnológicos e da formação humanística.

O desenvolvimento da proposta curricular deve ser encarado como um desafio no qual se procure superar a visão de
um modelo conservador e tecnicista. Segundo Silva, (1995, p. 13), “... romper com este modelo abstrato, teórico, neutro
reprodutivo, e construir um currículo identificado com a realidade, resgatando a cultura de que os alunos são portadores,
acaba por se inscrever como uma tarefa de resistência à reprodução”.

Percebemos que, falta a muitos educadores uma formação mais consistente, que lhes garanta melhor compreensão
sobre as matrizes epistêmicas presentes na sua concepção de currículo bem como, na ação pedagógica que
desenvolve na sua prática docente. Com o conhecimento sobre essas principais matrizes subjacentes nas teorias que
fundamentam a sua ação docente, poderá passar a compreender que o currículo deixa de ser visto como uma atividade
meramente técnica passando a desempenhar um papel importante na manutenção do status quo favorecendo aos filhos
da classe dominante.

Nesse sentido, o educador deve ter a clareza de que o ensino básico e humanista na sua essência está pensado para
instrumentalizar essa mesma classe para que se perpetue como elite dirigente e, enquanto para os filhos dos
trabalhadores, fica disponibilizado apenas o ensino profissionalizante que lhes é reservado pela ordem vigente, para que
se assumam um posto de trabalho como meros executores das estruturas econômicas e políticas da sociedade e na
sua cultura de reprodução social.

De acordo com Silva (2002), Apple vê que o campo da educação e do currículo está estreitamente relacionado às
estruturas econômicas e sociais mais amplas, enfim, às relações de poder. E que o currículo não é um campo neutro,
inocente e desinteressado de conhecimentos. A seleção de conhecimento reflete os interesses particulares das classes
e grupos dominantes e as suas teorias estão situadas num campo epistemológico no qual a educação passa a ser
encarada sob o aspecto da racionalidade técnica e a exercer um papel fundamental no processo de desenvolvimento
econômico. 

É importante se ressaltar que ao se pensar em uma proposta curricular não devemos perder de vista as questões de
poder e da política inerentes a esse campo, podendo-se optar pela indicação da necessidade de se preservar os ideais
de uma sociedade mais justa.

Para isso, Brandão (2002), assinala que a escola e o currículo deveriam passar a ser analisados como uma arena
político-cultural, onde experiências e subjetividades são produzidas podendo resultar em um poderoso instrumento a
favor da transformação das condições de dominação ocorrida nos espaços produtivos do mundo vivido, indicando dessa
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forma, possibilidades para a inserção da cultura popular no processo de formação educacional, como um saber válido e
autônomo, reflexivo, crítico e que fundamente um currículo na perspectiva de emancipação.

Esse saber faz parte das relações cotidianas presentes no trabalho, na formação educacional enfim na vida social e
poderão ser incorporados ao currículo real sendo assumido como legítimo e útil, além de favorecer a uma aprendizagem
significativa. Embora se saiba que o poder e o saber constituintes do currículo oficial interagem para desvalorizá-lo.

Diante disso, devemos refletir sobre os conteúdos que constam das propostas curriculares determinados pelos órgãos
educacionais, pois eles são recortes de representações culturais e de conhecimentos que são selecionados
intencionalmente por alguém ou por um grupo de pessoas adeptas do pensamento de que, assim como existe uma
distribuição de capital cultural na sociedade, deve haver também uma distribuição social do conhecimento nas salas de
aula, com a seguinte visão: diferentes tipos de alunos recebem diferentes tipos de conhecimento.

Apple (2006, p. 89) reforça sobre a importância de se saber o tipo de currículo que se utiliza, porque:                         

É somente entendendo esta estrutura profunda que podemos começara apontar como as normas sociais,
as instituições e as regras ideológicas são continuamente sustentadas pela interação diária de agentes do
senso comum quando realizam suas práticas normais. Isso é especialmente verdadeiro na sala de aula.
As definições sociais sobre o conhecimento escolar definições que são dialeticamente relacionadas e que
repousam no contexto maior das instituições sociais e econômicas circundantes são mantidas e recriadas
pelas práticas do senso comum de ensino e avaliação nas salas de aula.

Essas definições sociais do conhecimento escolar refletem um discurso sobre o conhecimento que funcionam
comouminstrumentoestratégico de dominação discursiva. Santomé (1995) ao analisar os conteúdos que são
desenvolvidos de forma explícita na maioria das instituições escolares e quanto àquilo que é priorizado nas propostas
curriculares, percebe a arrasadora presença das culturas que podemos chamar de hegemônicas.

Daí, considerarmos importante realizar uma análise sobre as concepções de currículo ao longo do século XX, que são
vistas pela óptica da classe burguesa e, por isso, estruturada sobre as necessidades do capital, devendo, para isso,
adequar-se às exigências do mercado cada vez mais oscilante e restritivo.

Porém, as condições de implementação desses modelos variam de um país para outro, mas eles têm em comum alguns
importantes elementos de concepção. Eles têm como foco uma minoria da população escolar. Nestes modelos o
Currículo tem a sua importância para as questões da desigualdade educacional e ainda para legitimar a distribuição do
poder econômico e cultural da classe dominante por meio do conhecimento.

Apple (2006) em sua obra “Ideologia e Currículo” analisa a tentativa de se criar um falso consenso cultural e político,
mostrando o importante papel da ideologia na concepção dos currículos. Especialmente, quando apela para a “cultura
comum” na qual os alunos recebem pela via da escola, os valores de determinado grupo em geral os do grupo
dominante, não diz respeito a uma cultura comum a todos.

Para o mesmo autor, o sistema educacional ajuda principalmente a reproduzir o tipo de conhecimento (como uma
espécie de mercadoria) necessário para manter os arranjos econômicos, políticos e sociais existentes, parecendo atuar
como poderoso agente na reprodução cultural e econômica das relações de classe de uma sociedade desigual.

A partir da década de 1980, no Brasil, ocorre o surgimento das teorias críticas da educação e do currículo propiciando
uma completa inversão nos fundamentos das teorias tradicionais, nesse sentido, desloca o foco da atividade técnica de
como se elaborar o currículo adotado pelas teorias tradicionais para o questionamento sobre os pressupostos dos
presentes arranjos sociais e educacionais. Os teóricos do currículo na dimensão crítica tem uma perspectiva histórica e
relacional e questiona a quem pertence o conhecimento trabalhado em sala de aula e para qual grupo é determinado?

Nessa perspectiva, no nosso país, o currículo nestas três últimas décadas continua a ser objeto de pesquisa, estudo e
reflexões cujos resultados vêm contribuindo para desvelar em seus vários aspectos, político, econômico ou cultural, as
determinações históricas e sociais da escola. Nesse sentido, não se deve perder de vista as questões de ideologia e de
poder, além dos aspectos citados. Para Apple (2006.p.53) “funcionalmente, a ideologia foi avaliada pela via do
desenvolvimento curricular historicamente como uma forma de falsa consciência que distorce o quadro que temos da
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realidade social e serve aos interesses da classe dominante de uma sociedade”.

Ressaltamos que a instituição escolar tem funcionado como mecanismo de distribuição cultural pela via do
desenvolvimento curricular que exerce o controle do conhecimento ao mesmo tempo em que inculca a ideologia
dominante seja de uma forma mais direta a partir das matérias que segundo Silva (2002, p.31) “propiciam a mediação
de crenças explícitas dos textos dos livros didáticos adotados, além de se orientar por políticas educacionais que
regulam o ensino de natureza propedêutica e profissional e as reformas da educação profissional brasileira que refletem
os valores de quem tem o poder econômico e cultural.

Para Sacristán e Gómez (2007) o pensamento pedagógico voltado para o campo do currículo é muito heterogêneo. No
Brasil, este campo, deriva dos estudos oriundos dos Estados Unidos, o que nos remete a fazer uma reflexão sobre esta
questão. Pois, sabemos que ao longo da historia da educação brasileira tem-se percebido que de forma constante vêm
ocorrendo a transferência de modelos de outros países na expectativa de se resolver os problemas existentes. Nessa
situação, vale lembrar que é necessário se reconsiderar os seus aspectos instrumentais, sociais, econômicos, políticos
e culturais, em face do contexto vivenciado quanto a esses aspectos, pois, a adequação de apenas um deles inviabiliza
ou distorce sua possibilidade de assimilação.

Para Anastasiou e Alves (2006, p. 50) “a organização do currículo em grade reflete o modelo da racionalidade científica,
que fragmentou a ciência na busca de respostas a questões cada vez mais específicas, constituindo a especialização.
Esta por si mesma nem sempre dá conta da compreensão e vários fatos ou problemas”.

É uma visão de currículo que foi por muitos anos predominante na realidade brasileira e bastante reforçada na prática
dos Conselhos de Educação induzindo as instituições educacionais a apresentarem grades curriculares como se estas
fossem propostas educativas. Um currículo-grade revela-se limitado, induzindo a um ensino e prática pedagógica
fragmentados, desvinculados da realidade e enfatizador da neutralidade da educação.

Esta visão tradicional de currículo esteve sempre associada à ideia de um rol ou conjunto de disciplina ou a formulação
e organização de uma lista de conteúdos a serem ministrados, com a descrição dos procedimentos metodológicos e de
avaliação da aprendizagem. Nessa visão, havia a preocupação de que os conteúdos de uma disciplina não invadissem
o campo da outra, daí o cultivo da departamentalização, da fragmentação e da descontextualização reforçando o
currículo-grade.

Foi um modelo que teve um papel orientador de ação educativa para os elementos essenciais da cultura e para a
aquisição de habilidades intelectuais, como a memorização e a erudição. Para esta proposta educar significava cultivar
a mente. A postura pedagógica induz o aluno a ser passivo-receptor de conhecimentos prontos.

Ainda hoje, estão presentes na educação brasileira (escolas, universidades alguns dos elementos próprios dessa
proposta curricular); preocupação excessiva com o repasse dos conteúdos que são trabalhados de forma
departamentalizada, fragmentada e descontextualizada o que caracteriza o currículo grade; submissão cultural do
professor ao livro didático independente das ideologias que estejam subjacentes em seus textos. Vale enfatizar o papel
da indústria cultural na veiculação de certas ideologias de culturas hegemônicas; distanciamento do processo de ensino
e a realidade e o contexto do aluno que é considerado como objeto do currículo e não como sujeito deste.

Sobre esta submissão cultural do professor ao livro didático, além do distanciamento do processo de ensino às
realidades e contextos dos alunos, Silva (2002, p. 37) afirma que: “do ponto de vista da fenomenologia, as categorias de
aprendizagem, objetivos, mediação e avaliação nada tinham a ver com os significados do ‘mundo da vida’ através dos
quais as pessoas constroem e percebem sua experiência”. Para essa mesma perspectiva as citadas categorias
deveriam ser questionadas para se chegar à essência da educação e do currículo. Para isso, afasta-se dos universais e
abstratos do conhecimento científico, conceitual, para centrar no concreto e no histórico do mundo vivido.

Segundo Mendez, (2002, p.40), “para se efetuar uma renovação, uma inovação, é tão necessário conhecer os
obstáculos que devem ser vencidos, as dificuldades que devem ser superadas, quanto às forças, os princípios e as
convicções com os quais cada um conta”. Lima, (2005) chama atenção para esse fato, por meio do método ou projeto
de Bachelard citando entre outras características os obstáculos epistemológicos - representados por ideias,
pensamentos e opiniões que impedem e bloqueiam a revelação do real e o surgimento de novas ideias.
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Dessa forma, é importante conhecer os vínculos entre o currículo e a sociedade e saber como os professores, a escola
e os demais elementos demandados para o desenvolvimento desse currículo tenderão a contribuir para reproduzir a
cultura hegemônica e favorecer mais a uns do que a outros. E ainda, que essa postura muito presente no cotidiano
escolar é assumida com passividade ao invés de aproveitar espaços relativos de autonomia, que sempre existem,
especialmente, na escola pública e podem contribuir para reverter o quadro da dominação, pois, segundo os teóricos da
teoria crítica a ação humana pode ter um papel ativo na transformação da sociedade.
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