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RESUMO
Este texto é parte integrante de pesquisa maior que trata da implantação de uma nova proposta curricular no Estado de
São Paulo, que teve seu início no ano de 2008. A questão que norteou a pesquisa foi: quais os aspectos facilitadores e
os dificultadores no processo de implantação desta proposta? Um ponto exaustivamente apontado como dificultador no
processo foi a não apropriação do significado de currículo pelos envolvidos, o que levou à necessidade dos
responsáveis pela implantação – o grupo de supervisores e professores das oficinas pedagógicas – a fazer, junto aos
envolvidos no processo, um rápido sobrevoo histórico e educacional a respeito do currículo e sua concepção
polissêmica, com a intensão de reconstruí-lo e situá-lo na escola.
 
Palavras Chave: Currículo. Concepção de currículo. Reforma curricular.
 
 
ABSTRACT
 
This text is part of larger research that deals with the implementation of a new curriculum proposal in the State of São
Paulo, which had its beginning in 2008. The question that guided the research was: what are the facilitators and aspects
that complicate the process of implementation of this proposal? One point thoroughly appointed as complicating the
process was not followed the curriculum of meaning by those involved, leading to the need of those responsible for
implementation - the group of supervisors and teachers of educational workshops - to do together those involved in the
process, a quick historical and educational overflight about the curriculum and its polysemic design, with the intention of
rebuilding it and place it in school.
 
Keywords: Curriculum. Curriculum design. Curriculum reform.
 
 

Este texto é parte integrante de pesquisa maior que trata da implantação de uma nova proposta curricular no Estado de
São Paulo, que teve seu início no ano de 2008. O foco desta pesquisa foi analisarmos o processo de implantação da
nova Proposta Curricular do estado de São Paulo, a partir da observação do grupo gestor, em situação de trabalho na
Diretoria de Ensino da Região de Santos. A questão que norteou a pesquisa foi: quais os aspectos facilitadores e os
dificultadores no processo de implantação da nova Proposta Curricular no estado de São Paulo?
Essa pergunta teve o objetivo específico de identificar fatores facilitadores e dificultadores no processo de implantação
da referida Proposta, a partir da ótica de professores que estão em sala de aula.
Para a realização desse escopo, iniciamos a pesquisa com a observação do trabalho realizado pelos gestores e
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professores coordenadores junto aos professores nos Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPCs), durante o
processo de implantação da Proposta Curricular.
 
 A Proposta Curricular.
 
A Proposta Curricular do estado de São Paulo é composta por um conjunto de medidas adotadas pelo governo estadual
com relação à Educação Básica, que alterou o cotidiano das escolas públicas estaduais a partir de 2008, com o
lançamento do “Programa São Paulo faz escola”. Como parte da política educacional assumida pelo governo estadual, a
reforma curricular integra o Programa de Qualidade na Escola (PQE). Tal Programa estabelece diretrizes para a
organização curricular do Ensino Fundamental e Médio nas escolas estaduais, com vistas à reorganização curricular da
Educação Básica como uma das ações que pretendiam atingir as metas de melhoria do processo educacional paulista.
A Proposta Curricular do estado de São Paulo está fundamentada na Resolução SE nº 76, de 07 de novembro de 2008,
que dispõe a respeito de sua implantação. O texto legal explicita, para justificar as medidas ali constantes, que as
mesmas foram tomadas:
[...] à vista da necessidade de:
estabelecer referenciais comuns que atendam ao princípio de garantia de padrão de qualidade previsto pelo inciso IX do
artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96;
subsidiar as equipes escolares com diretrizes e orientações curriculares comuns que garantam ao aluno acesso aos
conteúdos básicos, saberes e competências essenciais e específicas a cada etapa do segmento ou nível de ensino
oferecido (SÃO PAULO, 2008a, p. 165).
A mencionada Resolução passou a deliberar que a Proposta seria destinada ao Ensino Fundamental e ao Ensino
Médio, e que se constituiria em referencial para que as escolas elaborassem suas propostas pedagógicas, além de
afirmar que a Proposta Curricular tem a finalidade de complementar e ampliar as Diretrizes Curriculares Nacionais, bem
como incorporar as propostas didáticas vigentes pelos professores em suas práticas docentes e visar ao efetivo
funcionamento das escolas estaduais em uma rede de ensino.
O texto legal, acompanhando as diretrizes pré-estabelecidas em nível federal, determinava que os componentes
curriculares contemplados seriam: Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Língua Estrangeira Moderna - Inglês,
Matemática, Ciência, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia e Sociologia.
O objetivo da Proposta Curricular é que todas as escolas do estado devem funcionar, de fato, como uma rede. Nesse
sentido, a Secretaria da Educação passou a produzir e encaminhar às escolas subsídios que incidem diretamente não
só em sua organização, como também na sala de aula. O propósito apresentado pela SEE/SP é de garantir uma base
comum de conhecimentos e de competências para todos os alunos.
 
A pesquisa.
 
A pesquisa iniciou-se por meio da analise da fala dos professores, nos HTPCs que, na oportunidade, estavam
trabalhando nas escolas selecionadas para a pesquisa. Essas escolas pertencem a Diretoria de Ensino de Santos, que
engloba os municípios de Santos, Guarujá, Cubatão e Bertioga. O município selecionado para pesquisa foi o de
Guarujá, por possuir o maior numero de alunos que apresentam índices de fragilidades escolares[i], as cinco escolas
selecionadas neste município, foram aquelas que apresentavam índices semelhantes no SARESP[ii]. Um ponto
exaustivamente apontado como dificultador, pelos professores, já no inicio do processo foi a não apropriação do
significado de currículo pelos envolvidos, o que levou à necessidade dos responsáveis pela implantação – o grupo de
supervisores, diretores e professores das oficinas pedagógicas – a promover, junto aos envolvidos no processo, um
rápido sobrevoo histórico e educacional a respeito do currículo, com a intensão de reconstruí-lo e situá-lo na escola.
A proposta curricular já encontrava-se em implantação em todo o Estado de São Paulo. Com o processo em
andamento, o grupo gestor, ao tomar para si a responsabilidade de abrir um parêntese para uma reflexão a respeito do
currículo junto aos professores, na Diretoria de Ensino de Santos, uma das 90 (noventa) diretorias do estado de São
Paulo, assumiu uma responsabilidade grande junto a Secretaria de Educação do Estado. Estávamos entre nosso
compromisso pessoal e a responsabilidade institucional.
Para dar inicio ao desafio foram preparados dois textos para estudo em oficinas centralizadas na Diretoria de Ensino de
Santos, em um processo de trabalho que exigiu a participação de todo o grupo de Supervisão.
Os textos oferecidos para os trabalhos - O currículo: rápido sobrevoo histórico e educacional e Concepção polissêmica
do currículo e sua construção na escola - apresentavam uma síntese dos estudos a respeito do currículo, com o
proposito de promover uma discussão de seu significado no processo histórico e educacional e suas relações com a
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cultura. A intenção, ao abordar os estudos históricos do currículo, não é nos fixarmos no passado, mas, por meio da
reflexão, iluminar o presente contínuo enfrentado por gestores, professores, alunos e toda a comunidade escolar.
 
O currículo: rápido sobrevoo histórico e educacional
 
            A fonte mais antiga da origem da palavra curriculum encontra-se nos registros de 1633, da Universidade de
Glasgow, na Escócia, em um atestado conferido a um professor pela sua graduação de mestre (HAMILTON, 1989). No
século XVI, a Escócia, principalmente a cidade de Glasgow, foi fortemente influenciada por ideias calvinistas, levando
Hamilton (1989) a questionar a conexão existente entre protestantismo, calvinismo e curriculum. Aparentemente, a
resposta a essa questão relaciona-se com a eficiência da organização em particular e a eficiência da sociedade em
geral. Argumenta-se que, nessa época, as escolas estavam sendo abertas para uma seção mais ampla da sociedade. A
escolarização liberta do domínio da Igreja Católica ganhou popularidade e os decretos protestantes expressavam a
crença de que todas as crianças, independentemente de gênero ou posição, deveriam ser evangelizadas através da
escolarização.
No século XIX, as transformações pedagógicas acompanharam a transição da produção em lote para a individualizada,
e as atenções voltaram-se para o outro lado do Atlântico, em direção aos EUA, onde os questionamentos giravam em
torno da questão da força de trabalho[iii] e da difusão da linha de produção ritmada. Nessa concepção, considerava-se
que princípios aplicados na indústria, como, por exemplo, a sobrevivência dos mais aptos, deveriam ser aplicados na
administração da escola e na condução da aprendizagem.
Com as mudanças da economia, a escola vê-se envolvida pelos problemas sociais gerados nessa sociedade, pois se
esperava que os conteúdos ou as experiências nela vividas deveriam, de alguma forma, ser úteis na solução desses
problemas.
Para Lopes e Macedo (2011, p. 21), com o início da industrialização nos EUA, nos anos de 1900, e com o movimento da
Escola Nova no Brasil, nos anos de 1920, “[...] a concepção de currículo de que era preciso decidir sobre o que ensinar
ganha força e, para muitos autores, aí se iniciam os estudos curriculares”.
Nesse contexto, ocorrem dois movimentos nos EUA: o eficientismo social e o progressivismo, este último trazido ao
Brasil pela Escola Nova. No momento, surgiu a preocupação com a eficiência da escola, que deveria socializar os
jovens americanos para viverem e atuarem nessa nova sociedade, pretendendo-se que a industrialização ocorresse
harmonicamente. Nesse sentido, a escola e o currículo passaram a ser importantes instrumentos de controle social. No
progressivismo, os mecanismos de controle social são menos incisivos; para os progressivistas, “a educação se
caracteriza como um meio de diminuir as desigualdades sociais geradas pela sociedade urbana industrial e tem por
objetivo a construção de uma sociedade harmônica e democrática” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 23). Assim sendo, a
Educação tinha como propósito educar os indivíduos para que atuassem em busca de mudanças. John Dewey é o
nome mais conhecido entre os progressivistas, que tomam a aprendizagem como um processo contínuo para a vida e
não como uma preparação para a vida adulta; sua preocupação principal está na resolução dos problemas sociais.
Nas últimas décadas do século XX, as políticas de mercado livre apresentaram-se menos eficientes, pois traziam
consequências à sociedade, como o desemprego e a pobreza. Para Hamilton (1989), a opção foi pelo individualismo,
não por meio da competição, mas da diferenciação dos papéis. “Cada criança tinha um lugar diferente sob o sol, e cabia
ao Estado ajudá-la a encontrá-lo” (HAMILTON, 1989, p. 22).
No bojo desse pensamento, ocorreram algumas importantes inovações, como a efetivação da escola obrigatória e o
estabelecimento da escola secundária integrada, que colocou uma gama de currículos diferenciados sob o mesmo teto,
e ainda a criação de formas pedagógicas que priorizavam as diferenças individuais, unindo-as com o ajuste e a
unificação social.
A escolarização e, consequentemente, o que deveria ser ensinado nas escolas, assumiu uma nova perspectiva
histórica. A escola, de sua capacidade de transmitir habilidades ocupacionais específicas e intermediar o mercado de
trabalho, passou, no século XX, intermediada pelo governo do bem-estar social, a assumir um papel mais
intervencionista de (re)moldar o mercado de trabalho (HAMILTON, 1989).
            No campo do currículo, as categorias de controle social e eficiência social influenciaram, significativamente, não
só em sua origem como também em seu desenvolvimento, tendo em vista serem consideradas úteis aos interesses
subjacentes à teoria e à prática emergente (MOREIRA; SILVA, 2011).
Tomas Tadeu da Silva, na apresentação da obra de Goodson (2008, p. 7), esclarece que: “é natural que uma história do
currículo nos ajude a ver o conhecimento corporificado no currículo não como algo fixo, mas como um artefato social e
histórico, sujeito a mudanças e flutuações”, e que não se deve fazer uma descrição estática do passado, mas explicar
como esse artefato veio a se tornar o que é, tentando descrever a dinâmica social que o moldou na forma que está. Tal
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posição implica:
[...] não ver o currículo como o resultado de um processo social necessário de transmissão de valores, conhecimentos e
habilidades, em torno dos quais haja um acordo geral, mas como um processo constituído de conflitos e lutas entre
diferentes tradições e diferentes concepções sociais. Esse processo é tão importante quanto o resultado (GOODSON,
2008, p. 8).
Uma história com a pretensão de ser história social do currículo deve se ater ao fato de que o currículo tem como
proposito produzir efeito sobre as pessoas. Para tanto, precisa estar centrado na epistemologia social do conhecimento
escolar, voltado para os determinantes sociais e políticos do conhecimento educacional organizado. Nessa perspectiva,
Goodson (2008, p. 10) coloca que:
O currículo deve ser visto não apenas como a expressão ou a representação ou o reflexo de interesses sociais
determinados, mas também como produzindo identidades e subjetividades sócias determinadas. O currículo não apenas
representa, ele faz. É preciso reconhecer que a inclusão ou exclusão no currículo tem conexões com a inclusão ou
exclusão na sociedade.
Para Tomas Tadeu da Silva, em Goodson (2008, p. 11), “as categorias pelas quais vemos e construímos hoje o
currículo educacional são resultados de um lento processo de fabricação social, no qual estiveram presentes conflitos,
rupturas e ambiguidades”.
Na atualidade, podemos falar em tradição crítica do currículo, embasada por questões políticas sociológicas e
epistemológicas. Mesmo mantendo a importância da questão “como” no currículo, ela só assume sentido quando
acompanhada da pergunta “por que” das formas de organização do conhecimento escolar. Nesse contexto, o currículo é
reafirmado como um artefato social e cultural.
Cumpre notar que a teorização crítica do currículo, de onde provém a Sociologia do Currículo, é um importante
elemento e um processo contínuo de análise e reformulação, movimento constante de problematização e
questionamentos.
Em uma tradição crítica e sociológica do currículo, Fourquin (1993), Goodson (2008) e Silva (2010) atestam que o
currículo, implicado em relações de poder que transmitem visões sociais particulares, que produz identidades individuais
e sociais particulares, ainda que não seja um elemento transcendental e atemporal, “[...] ele tem uma história, vinculada
a formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação” (MOREIRA; SILVA, 2009, p. 8).
Em síntese, “o currículo escrito não passa de um testemunho visível, público e sujeito a mudanças, uma lógica que se
escolhe para, mediante sua retórica, legitimar uma escolarização” (GOODSON, 2008, p. 21). A “confecção do currículo”
em nível pré-ativo, justifica que “o currículo escrito nos proporciona um testemunho, uma fonte documental, um mapa do
terreno sujeito a modificações; constitui também um dos melhores roteiros oficiais para a estrutura institucionalizada da
escolarização” (GOODSON, 2008, p. 21). Goodson (2008) conclui que os especialistas, os historiadores e os sociólogos
da Educação não podem ignorar a história e a construção social do currículo.
As histórias dos conflitos curriculares do passado precisa, pois, ser retomadas. Do contrário, nossos estudos sobre
escolarização deixarão sem questionamento e análise uma série de propriedades e hipóteses que foram herdadas e
deveriam estar no centro do nosso esforço para entender a escolarização na teoria e operacionalizá-la na prática
(GOODSON, 2008, p. 28).
 
A discussão do currículo passa pela relação entre Educação e Cultura. Fourquin (1993, p. 1) salienta que um dos
problemas que vem incomodando os educadores se prende ao fato de não se saber mais o que verdadeiramente
merece ser ensinado, e argumenta que: “não há realmente ensino possível sem o reconhecimento por parte daqueles a
quem o ensino é dirigido, de certa legitimidade da coisa ensinada, corolário da autoridade pedagógica do professor”. E
acrescenta que:
Ninguém pode ensinar verdadeiramente se não ensina alguma coisa que seria verdadeira ou válida a seus olhos. Esta
noção de valor intrínseco da coisa ensinada, tão difícil de definir e de justificar quando de refutar ou de rejeitar, está no
próprio centro daquilo que constitui a especificidade da intenção docente como projeto de comunicação formadora
(FOURQUIN, 1993, p. 1).
Acredita-se que a crise na Educação desencadeada a partir dos anos de 1960 se deu pela instabilidade nos currículos,
programas e cursos escolares.
Nos anos de 1970, triunfou um discurso de deslegitimação articulado entre as recentes contribuições das Ciências
Sociais. Nos anos de 1980, configurou-se, no estreito âmbito do ressentimento, onde por toda parte reina o
instrumentalismo, um discurso de adaptação de utilidade momentânea, enquanto questões fundamentais que tratam da
justificação cultural da escola eram ignoradas. Argumenta-se que a cultura é o conteúdo substancial da Educação,
cabendo à escola fazer uma seleção no interior dessa cultura e uma reelaboração dos seus conteúdos destinados a
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serem transmitidos às novas gerações. Fourquin (1993, p. 11) sustenta que o educador tem muita influência ao
selecionar o que deve ser perpetuado e o que deve cair no esquecimento, enfatizando que:
A educação escolar não se limita a fazer uma seleção entre os saberes e os materiais culturais disponíveis num dado
momento, ela deve também para torná-los efetivamente transmissíveis, efetivamente assimiláveis às jovens gerações,
entregar-se a um imenso trabalho de reorganização, de reestruturação ou de transposição didática.
 
Os determinantes, os mecanismos, a transposição didática e os fatores dessa seleção cognitiva e cultural variam de
acordo com os países, as épocas, as ideologias políticas ou pedagógicas dominantes e os diferentes grupos de alunos.
Ao fazer uma reflexão a respeito do currículo e a cultura na Grã-Bretanha, Fourquin (1993) questiona as contribuições
que os teóricos e sociólogos do currículo trouxeram principalmente a partir dos anos de 1970, e considera que o debate
sobre a Escola, a Educação e a Cultura deve conceder um lugar importante às contribuições de caráter sociológico,
contribuições essas que foram chamadas na Grã-Bretanha de nova Sociologia da Educação, porque é tipicamente uma
Sociologia do Currículo.
Trata-se, portanto, de um debate sobre a razão sociológica e pedagógica a respeito do currículo.
 
 
 
Concepção polissêmica do currículo e sua construção na escola.
 
Quando tratamos de currículo, devemos enfatizar sua concepção polissêmica. O currículo, inicialmente em um enfoque
tecnicista, é entendido como um conjunto de disciplinas. Esse enfoque privilegia o planejamento centrado nos objetivos,
metas, estratégias e avaliação. A dimensão técnica do currículo permaneceu até o fim da década de 1950. Com as
mudanças ocorridas nos anos de 1960, o currículo passou a sofrer modificações influenciadas pelo movimento vindo da
Inglaterra que estava voltado para a Nova Sociologia do Currículo (NSC). O conhecimento perdeu a neutralidade e
passou a receber influências da sociedade. Nos anos de 1970, ganhou importância com os trabalhos de Apple, Giroux e
Paulo Freire. Definitivamente, a concepção de currículo passou por transformações e os saberes escolares foram
influenciados pelas novas relações de poder na sociedade. Nos anos de 1980, percebeu-se um aprofundamento nas
concepções de currículo, apresentando-se questões relativas à cultura, à epistemologia, à história, à política e ao social.
Nos anos de 1990, o currículo estava fincado nas questões educacionais.
Na atualidade, a concepção de currículo, segundo Abramowicz (2006, p. 15) “[...] é polissêmica, com diversos
significados, visto como uma construção em processo”. Diferentes dimensões são apresentadas e, entre elas, podemos
citar a cultural, a social, a prática, a histórica e a política. Para a autora, uma arena de lutas, um verdadeiro território
contestado, que dá lugar a diversas formas de cultura.
Atualmente, se concebe currículo como construtor de identidades na medida em que junto com o conteúdo das
disciplinas escolares, com o conhecimento e os saberes que ele se vincula se adquire valores, crenças, percepções que
orientam o comportamento e estruturam personalidades (ABRAMOWICZ, 2006, p. 16).
Nessa perspectiva, há o resgate do papel da escola como construtora do currículo; ela é vista como um espaço
privilegiado para que este possa ser elaborado no seu coletivo. Em consequência, tem-se uma retomada da importância
do professor e da participação do aluno, valorizando, dessa forma, a dimensão multicultural do currículo.
As questões do currículo no milênio, em uma nova perspectiva, colocam o campo do currículo como elemento central do
processo educativo. Tomando como pano de fundo o espaço escolar, Abramowicz (2006, p. 13) define: “[...] é o lugar
onde se cruza a reflexão sobre a prática e a teoria educacional”. A autora acredita ser no processo de
ação-reflexão-ação o campo onde se desenvolve o crescimento, a criticidade o trabalho coletivo e a própria identidade,
como professor.
Entendemos que, no processo de construção de um currículo, a participação do professor e do aluno é indispensável
para que este tenha sentido para aqueles a que se destina e que haja comprometimento por parte dos envolvidos.
Com Michael Apple, passou a existir uma relação estrutural entre as relações da Educação com o poder econômico,
político e cultural. Em seu livro “Ideologia e currículo”, está presente sua preocupação em evitar uma concepção
mecanicista entre produção e Educação. Nesse livro, com o intuito de ampliar o conceito de reprodução, Apple (2008, p.
53-54) utiliza dois conceitos marxistas: ideologia e hegemonia. Ideologia, para o autor, pode ser resumida, “[...] como
uma espécie de falsa consciência que distorce o quadro que temos da realidade social e serve aos interesses da classe
dominante de uma sociedade”, ou ainda como “[...] criações inevitáveis que são essenciais e funcionam como
convenções compartilhadas de significado, a fim de tornar compreensiva uma realidade social complexa”. Hegemonia,
para Apple (2008, p. 39),
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[...] é todo um conjunto de práticas e expectativa; nossa energia empregada em diferentes tarefas, nossa compreensão
comum do homem e de seu mundo. É um conjunto de significados e valores que, quando experimentados como
práticas, parecem confirmar-se reciprocamente. Ela assim constitui um sentido de realidade para maior parte das
pessoas na sociedade, um sentido de ser absoluta porque experimentada (como uma) realidade, a que a maior parte
dos membros de uma sociedade dificilmente conseguirá ir além. Só podemos entender uma cultura dominante e de fato
existente se entendermos o real processo do qual ela depende: o processo de incorporação.
É sob essa ótica que podemos entender os questionamentos de Apple (2008) quando foca as instituições escolares,
indicando aos educadores que tenham um olhar mais atento para a escola, para poder entender como a hegemonia é
recriada por meio dos currículos escolares.
            Apple (2008, p. 35), quando questionado sobre a Educação, argumenta o seguinte: “defendi muito fortemente a
ideia de que a educação não é um empreendimento neutro e de que, pela própria natureza da instituição, o educador
estava envolvido em um ato político, estivesse ciente ou não disso”. Ainda que o currículo, enquanto campo de
mediação entre a Educação e as estruturas econômicas e sociais mais amplas, seja mediado pela ação humana,
preocupação que leva Apple a recorrer ao conceito de hegemonia. Conceito que permite ver o campo social como um
território contestado, no qual os grupos dominantes se veem obrigados a manter um esforço de convencimento para a
manutenção de sua ideologia. É nesse processo que a dominação econômica se transforma em hegemonia cultural e
que as análises reprodutivistas passam a tratar especialmente do currículo.
O currículo, para Apple (2008), não é um corpo neutro e desinteressado de conhecimento. Em sua análise, a questão
não é saber qual conhecimento é verdadeiro, mas qual conhecimento é considerado verdadeiro. A preocupação gira em
torno das formas pelas quais um conhecimento é tido como verdadeiro em detrimento de outros. Nos modelos
tradicionais de currículo, o conhecimento é dado como inquestionável, a pergunta central é “como” organizar o currículo;
na perspectiva política exposta por Apple (2008), a questão é “por que” esses conhecimentos são importantes e não
outros? Quais são as relações de poder envolvidas no processo? A quem interessa esses conhecimentos? Em síntese,
para Apple (2008), o currículo não pode ser compreendido e transformado se perguntas fundamentais não forem feitas
sobre suas conexões com relação ao poder, perguntas essas que desvelam as relações existentes entre o currículo
oficial e os interesses dominantes da sociedade. Na sequência desses questionamentos, Apple (2008, p. 48) defende
que existe algo entre o que acontece na escola e o currículo formal, que chama de currículo oculto, definido por ele
como: “[...] o ensino tácito de normas, valores e inclinações aos alunos, ensino que permanece pelo simples fato de os
alunos viverem e lidarem com as experiências institucionais e rotinas das escolas todos os dias durante vários anos”.
Em suas reflexões, Apple (2008) propõe, em uma apreciação crítica do papel da Educação em uma sociedade
complexa como a da atualidade, que ela precisa atender a três elementos que detêm a maior parte do projeto educativo:
“é preciso situar o conhecimento, a escola e o próprio educador nas verdadeiras condições sociais que determinam
esses elementos”. Quando une esses elementos, o conhecimento, a escola e o educador, ressalta que o ato de situar
para ter um significado real precisa ser orientado por uma visão de justiça social e econômica. Sem o entendimento
desses aspectos da vida escolar,
[...] o entendimento que os conecta seriamente a distribuição, qualidade e controle do trabalho, poder, ideologia e
conhecimento cultural externo às nossas instituições de ensino, a teoria educacional e a elaboração de políticas
educacionais provavelmente tenham um impacto menor do que poderíamos esperar (APPLE, 2008, p. 48).
Para Apple (2008), a reflexão a respeito das ligações entre dominação, economia e cultura nos leva a compreender, por
meio dos conceitos de hegemonia e ideologia, a ação da Educação na reprodução das desigualdades sociais.
            Entre os autores que, nos EUA, contribuíram para o surgimento de uma teoria crítica em currículo, temos Henry
Giroux, que, tomando os conceitos desenvolvidos pela Escola de Frankfurt, ataca a racionalidade técnica e utilitária,
bem como o positivismo das perspectivas dominantes sobre currículo. É no conceito de resistência que Giroux (1988)
busca bases para desenvolver sua teoria a respeito da Pedagogia e do currículo, e introduz um novo conceito, o da
“Pedagogia da possibilidade”, fazendo uma distinção entre seu pensamento e o desenvolvido pelas teorias críticas de
reprodução, pois, para Silva (2010, p. 53), o autor acredita que “a vida social em geral e a pedagogia e o currículo em
particular não são feitos apenas de dominação e controle. Deve haver um lugar para a oposição e a resistência, para a
rebelião e a subversão”.
            Para Giroux (1988), a Pedagogia e o currículo podem ser vistos por meio da noção de “política cultural”[iv].
Nesse sentido, o currículo envolve a construção de significados e valores culturais, sendo o lugar onde se produzem e
se criam significados sociais, não podendo ser visto simplesmente como transmissor de fatos e de conhecimentos.
Giroux (1988) compreende o currículo fundamentalmente por meio dos conceitos de emancipação e liberação.
Emancipação, tomada como um dos objetivos da ação social politizada, desvela que é no processo pedagógico que as
pessoas se conscientizam do poder e do controle que as instituições e as estruturas sociais exercem sob o indivíduo, e,
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no momento em que se conscientizam, tornam-se emancipados.
            Paulo Freire, embora não tenha elaborado uma teoria sobre currículo, discute profundamente essa questão em
suas pesquisas, tendo grande influência no pensamento de Giroux e de Apple. Fato que podemos perceber, por ocasião
das publicações do livro de Giroux (1986), “Teoria crítica e resistência em educação”, e o de Apple (2008), “Ideologia e
currículo”.
A análise freireana está muito mais voltada para a Psicologia do que para a Sociologia e a Economia Política. A crítica
de Freire (2003) ao currículo se manifesta basicamente no conceito de educação bancária, que pensa no conhecimento
como algo constituído de informações e fatos a ser simplesmente transferido do professor para o aluno, comparando o
conhecimento com um depósito bancário. Para Freire (2008, p. 25) “além de um ato de conhecimento, a educação é
também um ato político, é por isso que não há pedagogia neutra”.
Freire (2003) aponta em direção de uma Educação problematizadora, defendendo que não existe uma separação entre
o ato de conhecer e aquilo que se conhece, que o conhecimento tem sempre uma intencionalidade e que o ato
pedagógico é um ato dialógico. Para Freire (2010, p. 26), “o educador democrático não pode negar-se o dever de, na
sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade e sua insubmissão”. Assim sendo,
afirma que a tarefa docente não é apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar certo, no sentido de
abrir possibilidades para ser um professor crítico.
Paulo Freire nos trouxe uma importante contribuição a partir de sua influência nas concepções de currículo com foco no
indivíduo que vive no espaço da escola. Freire constrói uma teoria eclética, segundo Lopes e Macedo (2011), na qual
obteve uma colaboração da fenomenologia e do existencialismo. Em uma análise de seu posicionamento, Freire afirma:
Minha perspectiva é dialética e fenomenológica. Eu acredito que daqui temos que olhar para vencermos esse
relacionamento oposto entre teoria e práxis superando o que não deve ser feito num nível idealista (STRECK; REDIN;
ZITKOSKI, 2010, p. 185).
Currículo, na concepção freireana, é uma conjugação entre a política, a teoria e a prática do que fazer na Educação não
somente no espaço escolar, como também em seu entorno, numa perspectiva crítico-transformadora.
Na contemporaneidade, passou-se a destacar a diversidade das formas culturais do mundo contemporâneo;
paradoxalmente, vive-se na diversidade com o fenômeno de homogeneização cultural. É nesse sentido que o currículo
passou a ser analisado por meio de teorias pós-críticas.
As questões do currículo no milênio, em uma nova perspectiva, colocam o campo do currículo como elemento central do
processo educativo. Tendo o espaço escolar como referência, o currículo é o lugar onde se cruzam a reflexão sobre a
teoria e a prática. A teoria educacional é o processo de ação-reflexão-ação, o campo onde se desenvolve o
crescimento, a criticidade o trabalho coletivo e a própria identidade do professor.
 
Algumas conclusões
 
O exposto sobre currículo e sua concepção polissêmica discutida acima, foi amplamente analisado junto aos
professores nas reuniões realizadas nos HTPCs das escolas pesquisadas. As discussões se ampliaram em quatro
oficinas dirigidas pelos supervisores na Diretoria de Ensino de Santos, onde foram reunidos os professores das escolas
selecionadas para a pesquisa.
Muitas questões foram levantadas que reafirmaram a contribuição obtida com nosso proposito de abertura desse
parêntese no processo de pesquisa. Um grupo de professores, na segunda oficina, se colocou afirmando que não
percebiam o currículo como foi discutido, mas sim como matriz curricular, ou somente como conteúdos curriculares das
diferentes disciplinas, outro grupo, na quarta oficina, foi mais além, quando levantou a questão que a Secretaria de
Educação do Estado não estava propondo uma mudança curricular, me sim uma regulamentação dos conteúdos
abordados nas disciplinas do currículo. Questões estas, que entre muitas outras, nos reafirmaram a importância, na
implantação da nova proposta curricular, de contextualizar o currículo, com a intensão de reconstruí-lo e situá-lo na
escola.
Ao termino desse momento do processo, com o sentido de manter uma maior aproximação do explicitado na nova
proposta curricular em implantação no Estado de São Paulo, que aponta o currículo como sendo o que dá conteúdo e
sentido à escola, o grupo pesquisado optou como concepção de currículo o exposto por Abramowicz (2006), que
concebe o currículo como construtor de identidades na medida em que, junto com o conteúdo das disciplinas escolares,
com o conhecimento e os saberes a que ele se vincula, são adquiridos valores, crenças e percepções que orientam o
comportamento e estruturam personalidades.
Nas palavras de Paulo Freire (1996, p. 55), construção essa que ocorre ao longo da vida, pois o ser humano é um ser
inacabado, aprende o tempo todo, por toda a vida, “[...] onde há vida, há inacabamento”.

28/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/reflexoes_a_respeito_do_curriculo_parentese_necessario_no_process.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.7-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



 

 
Referências
 
ABRAMOWICZ. M. Perspectiva de abordagem do currículo no novo milênio. In: ______; ALBUQUERQUE, Targélia S.;
CARVALHO, Maria Helena C. Currículo e avaliação: uma articulação necessária. Recife: Edições Bagaço, 2006.
(Coleção Caminhos e Utopia, 2).
 
APPLE, Michael W. Ideologia e currículo 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
 
FREIRE. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2010. (Coleção
Leitura).
 
______; SHOR, Ira. Medo e ousadia. O cotidiano do professor. 12. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008.
 
______. Pedagogia do oprimido. 35. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003.
 
______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
 
FOURQUIN, Jean-Claude. Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1993.
 
GIROUX, Henry. Escola crítica e política cultural. São Paulo: Cortez, 1988.
 
______. Teoria e resistência em educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1986.
 
GOODSON, Ivor F. Currículo: teoria e história. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
 
HAMILTON, David. Towards a theory of schooling. Londres: The Palmer Press, 1989. cap. 1 e 2.
 
LOPES, Alice Casemiro; MACEDO, Elizabeth. Teoria do currículo. São Paulo: Cortez, 2011.
MOREIRA, Antonio Flávio B.; MACEDO, Elizabeth F. Faz sentido ainda o conceito de transferência educacional? In:
______. (Org.). Currículo: políticas e práticas. Campinas, SP: Papirus, 2011. p. 11-28.
 
SILVA, Tomas Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte:
Autêntica, 2010.
 
STRECK, Danilo R.; REDIN, Euclides; ZITKOSKI, Jaime J. (Org.). Dicionário Paulo Freire. 2. ed. Belo Horizonte:
Autêntica, 2010.
 

[i] Dados recolhidos na Diretoria de Ensino de Santos em 2008.
[ii] SARESP: Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo
[iii] Força do trabalho, da forma proposta por Karl Marx, é tanto o processo quanto o produto de trabalho produtivo
(JOHNSON, 1997).
[iv] Aspas colocadas pelo autor.
 

Autor: Sandra Faria Fernandes
Licenciada em Matemática (Universidade de Brasília - DF) e em Pedagogia (Faculdades Don Domênico - SP) Mestre
em Educação (UNISANTOS - SP). Doutora em Educação: Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

28/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/reflexoes_a_respeito_do_curriculo_parentese_necessario_no_process.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.8-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



Supervisora de Ensino da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo-SP e Pesquisadora do Grupo de Pesquisa
"Currículo: Questões Atuais" da PUC-SP.
 

Recebido em: 30/06/2015
Aprovado em: 30/06/2015
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

28/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/reflexoes_a_respeito_do_curriculo_parentese_necessario_no_process.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.9-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio


