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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa apresenta como temática o currículo na sociedade neoliberal, tendo 
como objetivo compreender o que é currículo e qual sua finalidade real nesse 
contexto, discutindo seus significados na escola de educação básica pública. Para 
sua realização, foram utilizados como referenciais teóricos autores como: Saviani 
(2005), Bauman (2003, 2008, 2009 e 2010), Ciavatta e Frigotto (2003) e Gentilli 
(1996), Apple (2006), Gimeno Sacristán (2000), Moreira (1990) e Silva (2002), 
Saviani (2005), Bobbit (1918) e Silva (2002) e Freire (1996). Desse modo, o trabalho 
foi dividido em quatro capítulos. O primeiro deles, intitulado “A educação no contexto 
contemporâneo”, busca a caracterização do sistema capitalista e suas implicações 
no contexto educacional. Posteriormente, para compreensão do currículo em suas 
teorias tradicional e crítica foi desenvolvido o capítulo “Currículo: conceitos, 
concepções e teorias”. Em seguida, aprofundou-se acerca da concepção crítica, 
abordando as teorias de Gimeno Sacristán, Michael W. Apple e Paulo Freire. Para a 
compreensão dos significados do currículo foi desenvolvida uma pesquisa com 
coordenadores e diretores escolares de escolas públicas do município de Londrina. 
Este capítulo, intitulado “Análises do Currículo Escolar na Educação Básica”, possui 
a finalidade de reconhecer o valor atribuído pelos educadores ao currículo e 
compreender a forma pela qual este se concretiza. Os dados permitiram concluir que 
a percepção de currículo por vezes manifesta-se de maneira equivocada, 
restringindo-se a um documento orientador de seleção de conteúdos e o 
prevalecimento de percepções conservadoras e superficialidade no conhecimento. 
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ABSTRACT 

 
 

This research has as topic the curriculum in neoliberal society, aiming to understand 
what is curriculum and what is your real purpose in this context, discussing their 
meaning in public basic education school. For its realization were used as theoretical 
references authors like: Saviani (2005), Bauman (2003, 2008, 2009 e 2010), Ciavatta 
and Frigotto (2003) and Gentilli (1996), Apple (2006), GimenoSacristán (2000), 
Moreira (1945) and Silva (2002), Saviani (2005), Bobbit (1918) and Silva (2002) and 
Freire (1996). Thereby, this job was divided into four chapters.The first, entitled 
"Education in the contemporary context," seeks the characterization n of the capitalist 
system and its implications on the educational context. Subsequently, was developed 
the chapter "Curriculum: concepts, conceptions and theories"to understand the 
curriculum in their traditional and critical theories. Then, was deepened about the 
critical conception addressing the theories of GimenoSacristán, Michael W. Apple 
and Paulo Freire.To understand the meanings of the curriculum was developed a 
research with the coordinators and principals of public schools in the city of 
Londrina.This chapter, entitled "Analysis of the School Curriculum in Basic 
Education", has the purpose of recognize the value assigned by teachers to the 
curriculum and understand the way that this is materialized. The data showed that 
the perception of curriculum manifests itself wrongly sometimes, restricting to a 
guiding document of selection of content and the prevalence of conservative 
perceptions and superficiality on knowledge. 
 
Keywords: Curriculum. Critical Conception. Neoliberalism. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A educação é concebida na Constituição Federal de 1988 como um direito 

subjetivo e inalienável a todos os brasileiros, isto quer dizer que todos possuem o 

direito de acesso e da gratuidade à Educação Básica. No entanto, as políticas 

públicas brasileiras, além do direito estabelecem prioridade – de 1988 a 2009 - 

ensino fundamental; de 2009 aos dias atuais: Educação Básica. A primazia ao 

Direito a Educação é compreensível se retomarmos o significado da educação para 

a vida humana.  Segundo Saviani (2003), a educação é uma forma de trabalho, o 

qual diferencia o ser humano dos outros seres vivos, uma vez que deve transformar 

a realidade natural a fim de produzir sua sobrevivência, sendo, portanto, uma ação 

intencional - não material referente à produção do saber sobre a cultura, seja a partir 

da construção de ideias, valores, habilidades, conceitos, dentre outros.  

Para Saviani (2003), a educação deve ser situada, então, no trabalho não 

material. Nesse sentido, a produção e o consumo não se separam, tendo em vista 

que a produção do saber em sala de aula é construída sem perpassar por caminhos 

distintos, já que o conhecimento científico é transmitido/construído em sala de aula 

pelo docente, ao mesmo tempo em que deve ser assimilada/construída pelo 

educando. Logo, é produzida e consumida num único momento. 

O Brasil possui obstáculos historicamente, referentes aos aspectos 

econômicos, políticos, ideológicos e legais, que impediram a organização de um 

Sistema Nacional de Educação eficiente, que assegurasse o direito pleno (acesso, 

gratuidade e qualidade) a todos os brasileiros e que dignifique a educação escolar 

como uma das instituições responsáveis pela promoção da vida.  

Saviani (2010) considera que essa oferta não ocorre. Para o autor, Sistema 

Nacional de Educação deveria ser uma “unidade dos vários aspectos ou serviços 

educacionais mobilizados por determinado país, intencionalmente reunidos de modo 

a formar um conjunto coerente que opera eficientemente no processo de educação” 

(p.381). O autor ainda evidencia que as heranças históricas, econômicas e políticas 

favorecem a manutenção de um sistema tendo por base principal a racionalidade 

financeira. Sendo assim, prevalece a “redução de custos traduzida”, ou seja, a lógica 

do capital age como fator determinante na organização do Sistema Nacional de 

Educação. As demandas sociais que traduziram a existência de um Sistema 
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Nacional de Educação orgânico e, portanto, com mais possibilidade qualitativas, não 

existe até o momento na educação brasileira. 

Como reflexo desse contexto brasileiro, e como revela a Pesquisa Nacional 

de Amostras por Domicílio (PNAD - 2011), o número de jovens entre 15 e 17 anos 

que frequentam as escolas tem reduzido caiu de 85,2% em 2009 para 83,7% em 

2011. A ocorrência de tal situação pode ser entendida como um reflexo dos impactos 

da racionalidade financeira que predomina na oferta da educação escolar, ou seja, 

de políticas educacionais neoliberais que restringem a oferta de educação de 

qualidade. A atraente competitividade e individualidade presente no mercado de 

trabalho também prevalece no sistema educacional, provocando a ideia de 

culpabilidade pelo fracasso a educadores e estudantes, o que resulta na evasão dos 

estudantes e o sentimento de incapacidade dos educadores. Sendo ambos, 

incapacidade e evasão, fenômenos interpretados fora do contexto social, econômico 

e político. A oferta da educação com qualidade não tem sido prioridade nas políticas 

públicas governamentais, dessa forma, a educação escolar não figura como um dos 

principais processos de humanização e transformação do sujeito para todos os 

brasileiros. 

Para Saviani (2010, p. 79), prevalecem práticas discriminatórias e de 

exclusão, ainda que estejamos vivenciando um discurso de inclusão. Esta é apenas 

aparente, dada a ausência de políticas educacionais provindas de uma racionalidade 

social.  

Apple (2005), em seus estudos, aponta saídas para superar esta condição da 

prevalência da lógica do capital sobre o sistema educacional. Para o autor, 

prioritariamente, faz-se necessário entender que tipo de escola se quer defender, 

reconhecendo os elementos positivos e negativos, construindo uma esfera pública 

que desafie o modelo neoliberal.  Para Apple (2005), há uma luta entre o domínio 

das necessidades sociais e, nesse sentido, a defesa de políticas de inclusão e de 

educação de qualidade. Ocorre, assim, o domínio da racionalidade financeira em 

defesa de políticas neoliberais, prevalecendo no indivíduo a culpa e, portanto, a 

exclusão. 

Em resumo, as políticas educacionais precisam partir das necessidades 

sociais para se aproximarem do ideal de universalização da educação com 

qualidade, embora inserida em um projeto de sociedade neoliberal que se manifesta 

também no cotidiano das instituições escolares.  
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O caminho para esta conquista de universalização com qualidade é, então, do 

interior do processo educativo para a sociedade, ou seja, é preciso entender o que é 

currículo e qual é a finalidade real. Para Apple (2005), compreender a relação entre 

ideologia, poder e currículo é condição para oferta de uma educação a favor da vida, 

que de fato humanize.  

A questão também é compreender o que corresponde a um discurso 

humanizador, pelo qual o processo de educação deve priorizar. Entende-se que é a 

defesa da sociedade democrática, dos princípios da participação e “empoderamento” 

da comunidade nos processos educativos. Ou ainda a negação da individualidade e 

da competitividade, que signifique a educação como um produto ou serviço do e 

para o mercado.  

Nesse viés, este trabalho é composto por quatro capítulos, com o objetivo de 

conhecer os significados e as ocorrências do currículo no contexto da escola de 

educação básica pública.  

No capítulo intitulado “A educação no contexto contemporâneo”, 

apresentamos uma breve contextualização da educação contemporânea. Optamos 

pela ênfase nos aspectos que caracterizam o sistema capitalista, e nas tentativas de 

compreender o modo que a educação é constituída. Foram utilizados os seguintes 

referenciais: Saviani (2005), Bauman (2003, 2009 e 2010), Ciavatta e Frigotto (2003) 

e Gentilli (1996). 

Posteriormente, será proposta a discussão dos conceitos, concepções e 

teoria do currículo. Procuramos definir o conceito de “currículo” a partir da percepção 

de autores como Bobbit (1918) e Silva (2002).  

No capítulo “Currículo: conceitos, concepções e teorias” optamos por 

apresentar um breve estudo sobre a teoria tradicional. Retomamos os estudos de 

Bobbit (1918), já que é o criador e defensor desta teoria.  Na segunda parte desse 

estudo, apresentamos a teoria crítica, conhecida também como a teoria da 

desconfiança, por questionar e criticar as normas dominantes de conhecimento. 

Abordamos as produções de Gimeno Sacristán (2000), Apple (2006) e Freire (1996).  

Os significados e as ocorrências do currículo no contexto escolar estão 

presentes no intitulado “Análise de Currículo Escolar na Educação Básica”. 

Mostramos considerações sobre os resultados obtidos em uma pesquisa de campo 

envolvendo escolas públicas do município de Londrina e 214 educadores 

(coordenadores pedagógicos e diretores escolares). Os envolvidos participaram do 
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evento de extensão “II jornada: a identidade do pedagogo como organizador do 

trabalho pedagógico escolar”, em 2014. Para a realização da pesquisa, foi aplicada 

aos participantes uma entrevista via moodle, sendo obtidas 117 respostas. Destas, 

foram selecionadas aleatoriamente 20 respostas para análise. Este capítulo objetiva 

compreender os significados atribuídos ao currículo pelos participantes da pesquisa 

e a forma como é construído no cotidiano das unidades escolares pesquisadas.  
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2 EDUCAÇÃO NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO  

 

O Capitalismo, sistema econômico que prevalece no mundo atualmente, 

possui como objetivo o acúmulo de riquezas pelo indivíduo. Para tal, estimula a 

ocorrência da competitividade e individualidade. Esse capítulo propõe uma análise 

desse sistema econômico e das ocorrências da educação escolar nesse contexto. 

Para esta reflexão, utilizamos alguns estudos de Saviani (2005), Bauman (2003, 

2009 e 2010), Ciavatta e Frigotto (2003) e Gentilli (1996) por possuírem importantes 

considerações acerca do tema. 

 

2.1 SOBRE A EDUCAÇÃO 

 

Para Saviani (2005), a educação consiste em um fenômeno específico dos 

seres humanos. Logo, compreender a educação é compreender        a natureza 

humana, que exige adaptação à Natureza e também transformação. O homem 

possui a capacidade de transformar o meio em que vive a partir de suas 

necessidades.  A transformação da Natureza, as transformações do resultado do 

trabalho (cultura) e do próprio homem é trabalho. Ou seja, a especificidade humana 

é o Trabalho e esse também diz respeito à capacidade humana de antecipar 

mentalmente a finalidade da ação, as formas e recursos da ação, de realizá-lo, 

avaliá-lo e aprimorá-lo em um processo dialético envolvendo o resultado do trabalho, 

as ações que constituíram o trabalho e o próprio homem. Somente o homem é 

capaz de criar um mundo humano ao longo da história e acumular experiências e 

conhecimentos e transmiti-los (mundo de cultura). 

A educação surge do Trabalho e, Trabalho, por conseguinte, também é um 

fenômeno próprio dos seres humanos. É também a condição humana para suas 

existências e seu aprimoramento. Os processos educativos constituem-se em 

condição para existência e aprimoramento da humanidade. Portanto, o processo 

educativo está relacionado a valores, ideias, símbolos, hábitos. Pode-se definir o 

trabalho educativo como “[...] o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida historicamente e coletivamente 

pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2005, p.13). Dessa forma, é importante 
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salientar que o processo educativo possui especificidade e natureza própria. Como 

exemplo, pode ser dada a instituição escolar, que entre outras funções possui o 

papel de socialização do saber sistematizado. Assim, segundo Saviani (2005), a 

escola permite a aquisição de instrumentos que possibilitam o acesso à ciência, e 

essas possibilidades colaboram na garantia da existência humana. 

 

2.2 SOBRE O CONTEXTO CONTEMPORÂNEO 

 

Considerando a educação como um processo especificamente humano, 

produzido historicamente, faz-se necessária a compreensão de como esse 

fenômeno ocorre no contexto contemporâneo – considerando o sistema capitalista 

neoliberal. Bauman (2010) compara um sistema capitalista a um parasita, uma vez 

que, ao encontrar um organismo ainda não explorado, ambos podem desenvolver-se 

durante determinado período, desde que sejam fornecidos “alimentos” (situações 

favorecedoras à exploração). Atualmente, sabe-se que o capitalismo possui uma 

força que descobre novos “organismos” ao qual possa inserir-se, sendo assim, como 

Bauman (2010, p.27) menciona, novas “espécies hospedeiras”. Isto ocorre no 

momento em que os espaços anteriormente explorados tornam-se escassos. É 

importante mencionar que o sistema capitalista se adapta às condições dos espaços 

em que atuou e atua.  

De acordo com Bauman (2010), não é possível realizar essa atividade sem 

prejudicar esse organismo, comprometendo, consequentemente, as condições 

plenas de sobrevivência, em que prevalece a oferta de condições necessárias para 

que a exploração seja alimentada e, portanto, mantido o seu crescimento. Neste 

cenário capitalista percebe-se uma sociedade de produtores individuais, com lucros 

obtidos a partir da exploração da vida humana.  Mas é necessário refletir os modos 

como esta exploração ocorre. 

Estamos em uma sociedade de consumidores baseada nos desejos de 

consumo, os níveis de exploração ultrapassam as fronteiras previstas, há um novo 

“modus operandi” do hospedeiro. No passado, o explorador (por força e poder) 

enriquecia-se por impor-se sob o explorado, o explorado sentia-se subjugado, 

injustiçado e desejava a libertação. 
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Atualmente, o “modus operandi” cristaliza-se pela ideologia dos fetiches de 

consumo, por isso não presenciamos mais a imposição explícita da força ou do 

poder.  Ao contrário, o explorado busca constantemente a exploração e a deseja, 

não sente a injustiça, o desvio de sua vida. Referimo-nos ao consumismo, marcas 

do mundo contemporâneo. O neoliberalismo necessita da produção de uma 

humanidade insaciável ao consumo. Nesse contexto, a finalidade é produzir 

necessidades humanas que constantemente se ampliem nas pessoas, ou seja, o 

desejo por novas mercadorias, sem que nunca ocorra a satisfação real dos desejos. 

Bauman (2010, p. 39) ainda discute que: 

 

A cooperação entre Estado e mercado no capitalismo é a regra; o 
conflito entre eles, quando acontece, é a exceção. Em geral, as políticas 
do Estado capitalista, "ditatorial" ou "democrático", são construídas e 
conduzidas no interesse e não contra os interessados mercados; seu 
efeito principal (e intencional, embora não abertamente declarado) é 
avalizar/permitir/garantir a segurança e a longevidade do domínio do 
mercado. 

 

Aliado a esse contexto, nos últimos tempos, em função do sistema 

capitalista decorrente, os cidadãos são “clientes”. A condição de pobreza extrema, 

mais que injustiça estrutural, ou um “transtorno” daqueles que são pobres, é o 

resultado de um sistema que reproduz suas desigualdades. Esse e outros 

acontecimentos na área financeira ocorreram como parte do processo histórico, 

como a queda do Estado de bem-estar social e o keynesiano pós-guerra, por 

exemplo. Assim, a percepção do Estado e sua realidade se alteraram, levando os 

mercados consumidores ao lugar deixado pelo Estado. Dessa maneira, ocorre a 

transformação de uma sociedade de produtores, na qual os lucros são obtidos a 

partir do trabalho assalariado, em uma sociedade de consumidores, em que o 

homem deseja tornar-se também mercadoria consumível. Nesta, ocorre a 

exploração dos desejos de consumo. Desse modo,  

 

[...] a filosofia empresarial dominante insiste em que a finalidade do 
negócio é evitar que as necessidades sejam satisfeitas e evocar, induzir, 
conjurar e ampliar novas necessidades que clamam por satisfação e 
novos clientes em potencial, induzidos à ação por essas necessidades: 
em suma, há uma filosofia de afirmar que a função da oferta é criar 
demanda. Essa crença se aplica a todos os produtos - sejam eles 
fábricas ou sociedades financeiras. No que diz respeito à filosofia dos 
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negócios, os empréstimos não são exceção: a oferta de empréstimos 
deve criar e ampliar a necessidade de empréstimos. (BAUMAN, 2010, p. 
28). 

 

Para Bauman (2010), nesse sistema, um bom exemplo são os empréstimos e 

cartões de crédito, em que suas ofertas devem sempre criar e ampliar as 

necessidades do consumidor, possibilitando a sensação de poder e liberdade.  

Desse modo, defende-se a ideia de que os desejos do sujeito devem ser realizados 

de imediato. São novas ferramentas de exploração, que ao contrário da dor, muitas 

vezes físicas, presente nas formas de exploração existentes no passado, no mundo 

contemporâneo causam prazer, dada a falsa ilusão de poder. O contrário ocorria 

anteriormente, em que era necessário o adiamento da concretização dos “sonhos”. 

Para o sustento e economia era fundamental utilizar o dinheiro com prudência. 

Bauman (2009) destaca que a chamada “modernidade tardia” ou “modernidade 

reflexiva” favoreceu os indivíduos na seleção de novas estratégias de vida para 

orientar-se, por meio de empregos, habilidades e parcerias humanas, bem como 

valores distintos que eram considerados importantes de serem obtidos. Trata-se de 

exemplos de pontos de orientação que, uma vez estáveis, aparentam estar em 

movimento. 

Bauman (2003) considera que a insegurança dos sujeitos de hoje é resultado 

do mundo em que estão inseridos: competitivo e incerto. Neste espaço, cada um é 

responsável por si e culpado pelos seus fracassos, já que estamos inseridos em um 

mundo de “oportunidades”, cabendo a cada indivíduo vontade e iniciativa. Logo, o 

sistema capitalista incentiva a ocorrência da individualidade. Desse modo, procura-

se por “salvação individual de problemas compartilhados” (BAUMAN, 2003 p. 129). 

Assim, o fracasso é resultado da culpa individual e o êxito é consequência do 

esforço e da criatividade. Essas ocorrências desconsideram o contexto e as 

condições e, por conseguinte, alimentam a exploração e outras desigualdades em 

um movimento cíclico.  

A exemplo podemos citar a condição de insegurança. Diariamente assistimos 

a uma busca por segurança, no que diz respeito à integridade corporal, às 

propriedades e à comunidade de cada sujeito individual. Dessa forma, para zelar 

pelos aspectos anteriormente mencionados, para a obtenção da segurança, utiliza-
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se de ferramentas, como a vigilância privada, considerando que a segurança pública 

não funciona como deveria e cabe aos indivíduos prover meios de proteção.  No 

entanto, no Capitalismo há o atrativo pela busca do “sentir-se seguro”, mas por 

vezes o sentimento de insegurança prevalece, tendo em vista que os outros tornam-

se cada vez mais “estranhos” e, consequentemente, ameaçadores. A procura de 

segurança leva ao distanciamento de uma possível liberdade.  

Permanece o distanciamento e indiferença daqueles que são bem-sucedidos, 

e o abandono do compromisso com a população explorada. Assim, os privilegiados 

por mérito não necessitam viver em comunidade, uma vez que se tem a ideia de 

autonomia, levando então ao distanciamento dos indivíduos. Viver em comunidade 

passa a ser um estado dos que não conseguem manter sua individualidade bem-

sucedida, não necessitam da ajuda de outros para a resolução de seus problemas 

(Bauman, 2003). 

Ainda conforme Bauman (2009), com a crescente economia globalizada, há a 

produção cada vez mais profunda de lacunas de riquezas e renda dentro de cada 

sociedade. A população que vive na pobreza torna-se cada vez mais permanente 

em sua condição, de modo que seu trabalho dificilmente será reconhecido 

socialmente como “razoável” economicamente e útil. Com relação aos termos 

sociais, o diferencial, porém, é que a população não sente a lacuna, ao contrário, 

considera que está “menos pobre”, avalia que a lacuna está mais estreita, já que 

seus celulares, TVs 3D e carros possibilitam a sensação dos privilégios da “riqueza”, 

até porque também se alimentam nos “fastfoods”.   

Assim, a sociedade capitalista gera e reproduz injustiças, considerando que 

aqueles que estão inseridos em classes menos favorecidas dificilmente sairão desta 

condição, pois seu trabalho pode não ser reconhecido positivamente, e estão 

satisfeitos com a condição imposta.  

O que se deseja enfatizar é que a globalização e as políticas neoliberais de 

mercado estejam se ampliando e possibilitando que grande parcela da população 

viva em uma posição desprivilegiada novos prazeres. Desse modo, continuam não 

possibilitando a necessidade básica do homem, a dignidade de construção da sua 
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própria humanidade. Pelo contrário, o humano é mercadoria à venda, nas redes 

sociais virtualizadas, inclusive. 

 

De acordo com o relatório de 1998 do Programa de Desenvolvimento 
das Nações Unidas, apesar de o consumo global de bens e serviços ter 
dobrado de 1975 para 1997, e de ter sido multiplicado por seis desde 
1950, um bilhão de pessoas "não podem satisfazer nem mesmo suas 
necessidades elementares". Entre os 4,5 bilhões de residentes dos 
países "em desenvolvimento", três em cada cinco estão privados do 
acesso a infraestruturas básicas: um terço não tem acesso à água 
potável, um quarto não tem moradias que mereçam esse nome, um 
quinto não tem serviços médicos e sanitários. (BAUMAN, 2009, p. 149). 

 

Diante disso, Bauman (2009) enfatiza que decorrente dessa nova forma do 

sistema capitalista, há uma nova crise educacional, sem que tenhamos resolvido as 

anteriores. Bauman (2009) explica que, devido a essa nova realidade, as instituições 

compreendem ser mais difícil absorver e acomodar as novas mudanças 

empregadas. Assim, tal crise preocupa todas as instituições educacionais, trazendo 

angústias em diferentes níveis. Percebe-se que os cidadãos se tornaram 

consumidores, as instituições escolares tornaram-se empresas. Há um novo homem 

que não está mais preocupado com a sua dignidade, liberdade e superação da 

exploração. Ao contrário, ele deseja ser consumido, como mercadoria. Quer 

alimenta-se de um “fastfood” de informações, e deseja uma escola “selfservice”. 

De acordo com Ciavatta e Frigotto (2003), estamos vivendo o incentivo à 

individualidade e à competitividade, o abandono do pensamento crítico e de uma 

visão global, apesar dos discursos do mercado serem a favor do global e do crítico. 

Assim, invertem-se os valores, de modo que as instituições escolares já não se 

voltam prioritariamente ao processo humanizador e transformador que a educação 

deve oferecer, ao contrário, estamos vivenciando a constituição de novos ambientes 

escolares, que não pronunciam mais as palavras “humanização” e “vida”.  

Nota-se que a lógica competitiva cria as condições culturais que facilitam 

uma configuração de um mercado educacional, sendo que os direitos sociais da 

educação são substituídos pela esfera do mercado. Nesse sistema cabe às 

instituições escolares a formação de novos consumidores que, como indivíduos, 

atuem no mercado de trabalho desejando tornarem-se mercadorias atrativas ao 

consumo. Nesse contexto, Gentilli (1996) afirma que a “função social da escola” é 
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propiciar a classificação e a hierarquização, comum ao mercado de trabalho, e 

estarão atualizadas desde que se compreenda que o “comum ao mercado” é o 

homem como mercadoria de consumo. 
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3 CURRÍCULO: CONCEITOS, CONCEPÇÕES E TEORIAS 

 

A educação escolar está inserida em uma cultura composta por crenças, 

costumes, comportamentos e hábitos que constituem o modo de agir e pensar de 

uma sociedade. Ela adota orientações e apresenta objetivos para a formação 

humana a essa cultura. Vale destacar que os moldes sociais que definem a 

execução das atividades escolares se concretizam e se cristalizam no currículo.  

Para compreender este processo, faz-se imprescindível uma investigação 

sobre os conceitos e concepções que permeiam o currículo escolar contemporâneo. 

Objetiva-se neste capitulo abarcar, mesmo com as limitações que um trabalho de 

conclusão de curso impõe, o conceito de currículo e as suas concepções partindo da 

análise de teóricos como Apple (2006) e Gimeno Sacristán (2000) sobre essa 

temática. 

 

3.1 TEORIAS CURRICULARES  

 

De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009, p. 587), o 

termo “currículo” corresponde a “documento em que se reúnem dados relativos às 

características pessoais, de formação, experiências profissionais [...]”. Esse termo 

surgiu pela primeira vez no século XX, especificamente em 1920, nos Estados 

Unidos, em meio às mudanças ocorridas naquele momento, entre elas o 

industrialismo. Havia a intenção de reformar a educação, procurando introduzir um 

conhecimento mais prático. Nesse contexto, a educação aparecia como um 

ambiente que possibilitaria a inserção social de crianças delinquentes, de classes 

inferiores, imigrantes, a fim de que ocorresse a formação “manual”, necessária no 

período (Silva, 2002). 

Silva (2002) expõe, então, que o conceito de currículo aparece a partir de 

um intenso processo de industrialização e movimentos imigratórios. E passou por 

um processo de construção, intimamente relacionado a um contexto econômico e 

fabril, de modo que 
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Em uma conexão com o processo de industrialização e os movimentos 
imigratórios, que intensificaram a massificação da escolarização, houve 
um impulso, por parte de pessoas ligadas, sobretudo à administração da 
educação, para racionalizar o processo de construção, desenvolvimento 
e testagem dos currículos. (SILVA, 2002, p. 12). 

 

 Em 1918, Bobbitt publicou a obra intitulada “O Currículo”. Nesta obra 

defendeu que o currículo deveria ir para além de sua elaboração, existindo a 

possibilidade de aprender mais com ele. Para o autor, a escola se assemelhava a 

uma fábrica e deveria produzir indivíduos moldados a partir das necessidades da 

época. Bobbit (2004 p. 42) também afirma que o currículo é caracterizado por “uma 

série de coisas que as crianças e os jovens devem fazer e experimentar como forma 

de desenvolverem as suas capacidades, de fazerem bem as coisas as quais 

moldam as questões da vida adulta”. Destaca também que o currículo pode ser 

definido sob duas formas: a primeira refere-se às experiências do sujeito que 

poderão formar suas capacidades e a segunda diz respeito a uma série de 

experiências definidas conscientemente pela escola a fim de aperfeiçoar o 

desenvolvimento dos que a ele são submetidos – esta definição é utilizada com 

maior frequência.  

Este segundo conceito, inclusive, acentua o conceito de que a atividade 

escolar deve estar a serviço de interesses diversos, inclusive governamentais, já que 

se trata de um conjunto de ações definidas conscientemente por quem educa, para 

aquele que, conscientemente ou não, está para ser educado. A partir das 

considerações de Bobitt (2004), o trabalho escolar não se constitui atividade neutra 

ou sem sentido, já que, planejado, possui intenções e inclina-se a posicionamentos 

políticos e ideológicos sobre a vida. 

Segundo Silva (2002), o currículo é um conjunto de experiências e 

conhecimentos que a escola deve oferecer aos estudantes, podendo ser instrumento 

de transformação, bem como de manutenção das relações de poder, tendo em vista 

que muitas vezes privilegia um tipo de conhecimento favorecedor de um modelo de 

sociedade. As concepções curriculares abordam a organização das situações de 

aprendizagem na instituição, considerando o espaço e tempo que são destinados ao 

trabalho com o conhecimento. Dessa forma, não se restringir apenas às concepções 

sobre ensino e aprendizagem. Na intenção de compreender a prática atual que 
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permeia as instituições escolares, faz-se importante a reflexão acerca das teorias 

curriculares.   

Moreira (1990) explicita que Franklin reside sua preocupação em relação às 

teorias curriculares no que diz respeito à visão histórica de currículo. Para Moreira 

(1990), este aspecto possui grande importância, criticando negativamente possíveis 

estudos históricos que abrangem somente um caráter descritivo, o que o autor 

enfatiza como passo fundamental para que as teorias sejam aceitas ou rejeitadas 

por seus objetivos.  

Desse modo, as concepções sobre currículo objetivam representar algo, 

idealizando determinados aspectos relevantes ao momento histórico que estão 

sendo construídas. Nesse sentido, de acordo com Silva (2002), as teorias tendem a 

refletir ou representar a realidade que poderia ser “descoberta”.  Justifica-se, assim, 

a existência de diversas abordagens teóricas sobre currículo, já que o contexto 

social, econômico e cultural interfere na organização do processo educativo escolar.  

As principais teorias curriculares de acordo com Silva (2002) são: tradicional, crítica 

e pós-crítica.  

 

3.2 A TEORIA TRADICIONAL DE CURRÍCULO EM BOBBIT 

 

A teoria tradicional do currículo surgiu no final do século XIX em função dos 

fatores econômicos em países dos Estados Unidos e Europa, em que ocorria um 

intenso período de industrialização e migração. Havia a necessidade de educar a 

população e pensar em uma formação para profissionais industriais. Ressaltava-se, 

então, o ensino de alguns comportamentos e habilidades técnicas, de modo que a 

escola atuasse com a formação com base mercantil: o currículo volta-se para o 

mercado de trabalho (Silva, 2002).  

Silva (2002, p. 23) cita Bobbit em sua obra intitulada “The Curriculum” (O 

Currículo), ao enfatizar a necessidade de que 

[...] o sistema educacional fosse capaz de especificar precisamente que 
resultados pretendia obter, que pudesse estabelecer métodos para obtê-
los de forma precisa e formas de mensuração que permitissem saber 
com precisão se eles foram realmente alcançados. 
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A publicação do livro “The Curriculum” – “O Currículo” em 1918, de autoria 

de Franklin John Bobbit (1876-19--?), apresenta a necessidade de a educação ser 

organizada a partir de padrões. O currículo passou a ser entendido como a principal 

estratégia de organização dos espaços escolares. Para Bobbit (2004), as escolas 

deveriam estabelecer objetivos definidos, para que ocorresse o desenvolvimento das 

habilidades necessárias para a formação de um profissional eficiente.  

A obra “The Curriculum” salienta a necessidade de ampliar a qualidade 

educacional a partir dos fatores econômicos, políticos e culturais que estavam 

presentes no início do século nos Estados Unidos. Acentuam-se, inclusive, os 

estudos acerca da corrente tradicional, que têm em Bobbit um de seus principais 

representantes.  Para compreender a obra e o significado do currículo, faz-se 

necessário considerar que o “The Curriculum” foi elaborado no século XX, período 

em que foi estabelecida uma nova ordem econômica mundial. Neste período, 

repensava-se uma nova educação, preocupada com novas finalidades e objetivos 

que seriam assumidos em prol do crescimento da economia americana. A educação, 

se antes entendida como uma assessoria à formação humana, em Bobbit ganha 

molde de necessidade em função do desenvolvimento econômico, definitivamente.  

Silva (2002) salienta que Bobbit propunha que as instituições escolares se 

tornassem tão eficientes quanto as empresas comerciais. É importante destacar que 

a teoria tradicional se manifesta como neutra, e os conhecimentos dominantes são 

reconhecidos como questões técnicas. Baseadas nas relações de trabalho, as 

escolas deveriam funcionar como as empresas comerciais e industriais, tendo uma 

organização eficiente, objetivando a formação do trabalhador, portanto, sendo 

conservadora, pois a proposta era atender as demandas estabelecidas pelo 

mercado. A preocupação pedagógica centra-se, então, na organização para formar 

o que seja necessário, as demandas econômicas centradas nas questões: o que e 

como ensinar. 

Dessa forma, este foi um momento que 

 

[...] em resposta às mudanças que se sucediam em um ritmo 
avassalador, começa a consolidar-se a consciência em torno da 
necessidade de um movimento de formação nacional. (BOBBIT, 1918, 
p. 8). 
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Nesse contexto, Bobbit (2004) defendia a ideia de que a escola deveria 

seguir a organização proposta por Frederick Taylor (1911), ou seja, uma 

administração científica do trabalho, método utilizado nas indústrias, objetivando 

reorganizar as linhas de produção para estabelecimento de objetivos, para fins de 

melhor eficiência, controle, produtividade, dentre outros. Percebe-se assim que, para 

Bobbit (2004), a escola deveria colaborar para o aumento da produtividade dos 

alunos em função da realidade social encontrada naquele momento. 

Em sua obra, Bobbit (2004) reconhecia a escola como um espaço de 

produção de indivíduos, em que inclusive a personalidade deveria ser moldada. 

Nesse sentido, a formação do sujeito estava voltada prioritariamente para o 

desempenho que este poderia efetuar na sociedade em que estava inserido, sendo 

fundamental o seu comportamento. A educação passa a ser um processo social, que 

objetiva uma “recivilizarão”. Bobbit (2004, p. 21) destaca que: 

 

O que implementa o currículo tem assim duas funções importantes a 
desempenhar – por um lado, determinar quais os desejos do mercado 
de consumo, em termos de produto acabado e, por outro lado, 
determinar a forma mais eficiente de elaborar o produto acabado – 
funções estas intimamente relacionadas com a noção de controle de 
padrões [...]. 

  

Para a implementação de uma gestão curricular eficaz, Bobbit (2004) 

enfatiza a construção do processo curricular, sendo este o primeiro passo para a sua 

ocorrência. Para ele, o currículo pode ser definido como “uma série de coisas que as 

crianças e jovens devem experimentar como forma de desenvolverem suas 

capacidades de fazerem bem as coisas, as quais moldam as questões da vida 

adulta” (BOBBIT, 2004, p. 22), não deixando de valorizar as experiências 

vivenciadas fora do ambiente escolar. Bobbit (2004) destaca também que o currículo 

foi concentrado em disciplinas, voltando-se aos interesses e necessidades 

individuais e econômicas.  

Em Bobbit (2004) havia a ideia de reformar a educação profissional 

introduzindo um conhecimento mais prático na formação dos indivíduos. Neste 

momento, iniciava-se um processo de “americanização” baseada nas exigências 

determinadas pelo industrialismo. No entanto, é importante destacar que, embora a 

educação devesse estar de acordo com a necessidade do período, a educação 
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contemplada anteriormente não deveria ser excluída. Dessa forma, “[...] admite ser 

sagradamente imperioso realçar que ‘a nova educação incluía a antiga’, mantendo 

intactas as partes essenciais da educação tradicional” (BOBBIT, 2004, p. 10). Para o 

autor, o currículo deve contemplar a organização e é meramente mecânico.  

A partir dessa perspectiva, na teoria tradicional, o currículo se trata 

simplesmente de uma questão técnica, sendo fundamental que uma instituição 

escolar estabeleça determinados padrões, tal como ocorreria em uma empresa.  

Dessa forma, de acordo com Silva (2000), Bobbit (2004) intencionava que a 

escola deveria especificar os resultados que pretendia obter, definindo assim os 

métodos necessários para atingi-los. No entanto, ainda não havia ocorrido a 

desvinculação total do modelo tradicional anteriormente utilizado. Percebe-se, então, 

que este modelo proposto por Bobbit (2004) estava voltado precisamente à 

formação de mão de obra para a economia do país em questão, os Estados Unidos. 

Para Bobbit, a escola e a educação em si deveriam ser tão eficientes como uma 

indústria. Infere-se, assim, que  

 

[...] o sistema educacional deveria começar por estabelecer de forma 
precisa quais são seus objetivos. Esses objetivos, por sua vez, deveriam 
se basear num exame daquelas habilidades necessárias para exercer 
com eficiência as ocupações da vida adulta. (SILVA, 2002, p. 23). 

 

Nesse sentido, Silva (2002) afirma que a teoria tradicional defendida por 

Bobbit (2004) surge com a institucionalização da educação de massas, sendo assim 

o currículo é a base para a eficiência, organização e desenvolvimento em grande 

escala. A partir dessa concepção curricular cabia aos especialistas determinarem as 

habilidades que deveriam ser desenvolvidas, percebendo a finalidade da educação 

para a vida profissional. 

 

3.2.1 Teoria Tradicional de Currículo no Brasil  

 

No Brasil, de acordo com Moreira (1990), o currículo passa a ser 

questionado após a Primeira Guerra (1914-1919), em um período histórico em que a 

indústria começou a exigir trabalhadores alfabetizados.  O processo de 

industrialização justifica a preocupação e expansão do setor educacional nesse 
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período. Dessa forma, “desejava-se um currículo que contribuísse para a coesão 

social, que formasse o cidadão para a mudança, e que atendesse às necessidades 

da ordem industrial emergente” (MOREIRA, 1990, p. 120), ou seja, também de 

caráter conservador, centrado também em “o que” e “como” ensinar.  

Nessa perspectiva, Silva (2002) considera que o currículo passa a ser 

compreendido a partir de uma questão de organização, atuando de forma mecânica, 

sem ênfase na cientificidade a ser transmitida. Dessa forma, deixa-se de considerar 

seu caráter sistemático e científico e restringe-se à mecanicidade. Com relação à 

avaliação, a partir da teoria tradicional de currículo, percebe-se que esta apresenta 

como objetivo verificar se os conteúdos transmitidos foram assimilados, não levando 

tanto em consideração os conteúdos aprendidos. Nesse sentido, o currículo não 

valoriza o processo de ensino e aprendizagem que o sujeito perpassou, e sim, a sua 

produção, ou o resultado final.  

No currículo predomina uma metodologia rígida e centrada na figura do 

professor, que apresenta a função de transmitir o conteúdo de forma padronizada. O 

docente representa, a partir da teoria tradicional, um símbolo de autoridade, que 

induz a transmissão do conhecimento a partir da memorização, repetição, 

considerando o aluno como um sujeito passivo no processo de ensino e 

aprendizagem. Funcionando, assim, de forma semelhante a uma empresa ou 

fábrica, a escola apresenta a função de transmissão dos conteúdos, a fim de formar 

indivíduos trabalhadores. 

Silva (2002) considera que a teoria tradicional do currículo não contempla a 

aprendizagem significativa do aluno, uma vez que trabalha com metodologias de 

memorização. Ainda, considerado como sujeito passivo, o aluno não é ouvido, deve 

apenas obedecer, enquanto o professor é percebido como uma figura autoritária e 

superior. Ressalta-se, assim, que as reais necessidades do aluno não são 

reconhecidas, já que se dá importância, sobretudo, à produção do aluno, e não à 

apropriação do conhecimento e às especificidades de cada um e o modo como 

aprende. O contexto social e histórico em que a teoria tradicional foi desenvolvida 

também seleciona os conteúdos a serem transmitidos – a partir de um ideal de 

homem a ser formado: o trabalhador. Logo, a teoria tradicional está intimamente 

relacionada ao poder e à exploração. Portanto, ao contrário do que se define, no 

Brasil a teoria tradicional não é neutra.  
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3.3 TEORIA CRÍTICA 
 

De acordo com Silva (2002), a teoria crítica do currículo desenvolveu-se no 

século XX, na década de 60, sob um período de intensas transformações e 

movimentos que ocorriam, tais como os protestos estudantis na França em 1968, os 

protestos contra as guerras no Vietnã, dentre outros. De acordo com o autor, 

ocorreu, consequentemente, o chamado “movimento de reconceptualização”1, 

distinguindo-se em aspectos como: 

 

As teorias tradicionais se concentram, pois, nas formas de organização 
e elaboração do currículo. Os modelos tradicionais do currículo 
restringiam-se à atividade técnica de como fazer o currículo. As teorias 
críticas sobre o currículo, em contraste, começam por colocar em 
questão precisamente os pressupostos dos presentes arranjos sociais e 
educacionais. [...] As teorias tradicionais eram teorias da aceitação, 
ajuste e adaptação. As teorias críticas são teorias da desconfiança, 
questionamento e transformação radical. (SILVA, 2002, p. 30). 

 

Verifica-se que, diferentemente da teoria tradicional, a teoria crítica busca 

questionar e criticar as formas dominantes de conhecimento, sendo a teoria da 

desconfiança. Enfatiza a compreensão do que faz o currículo, e não as técnicas de 

como se faz o currículo. Considera que o currículo está intimamente relacionado à 

questão de poder, a partir da seleção de conhecimentos, por exemplo. Considera 

que todas as teorias recorrem à seleção de conhecimentos, ou seja, para que deve 

ser ensinado. Sendo assim, insere uma terceira pergunta para a organização 

curricular, além do “como?” e “o quê?”, acrescenta-se o “para quê?”. A teoria crítica 

de currículo preocupa-se com os motivos que certos conteúdos, e não outros, estão 

presentes no currículo. Ao considerar o contexto em que está inserido, a escola, 

bem como o currículo, está submetida aos aspectos econômicos e sociais ao qual 

participa, em que este corresponde aos interesses dos grupos dominantes (SILVA 

2002). 

                                                 
1O movimento de Reconceptualização surgiu na I Conferência sobre o Currículo em 1973, e aborda a renovação 

da teoria curricular, que adotava caminhos opostos à teoria tradicional do currículo. Este movimento revela 
grande insatisfação de indivíduos do campo do currículo com os parâmetros estabelecidos pelos modelos de 
Bobbitt e Tyler (Silva, 2002). 
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Pacheco (2001) aborda a necessidade de questionar a teoria crítica, tendo 

em vista que corresponde a um papel importante na reconstrução da educação. O 

autor utiliza de referências como Popkewitz& Lynn (1999, p. 51) para enfatizar que a 

teoria crítica “[...] esclarece que as práticas pedagógicas estão relacionadas com as 

práticas sociais, sendo tarefa do educador crítico identificar as injustiças nelas 

existentes”. Assim, as práticas sociais são resultado das relações de poder, 

propondo uma alternativa à sociedade para mudar a sua realidade.  

Considerando o contexto, o currículo pode ser compreendido como o 

resultado do aspecto social e cultural. Ainda a partir da teoria crítica, o currículo 

propõe que os conteúdos sejam abordados no processo de aprendizagem e ressalta 

a importância em valorizar o potencial de cada aluno e desenvolver a sua criticidade 

e autonomia na produção de sua existência.  Moreira (1990) afirma que, para o 

currículo ser um instrumento de conscientização, é necessária uma representação 

organizada daquilo que os indivíduos pretendem conhecer melhor. Por isso, “o ponto 

de partida da seleção e organização do conteúdo curricular deve ser a situação 

existencial presente e concreta dos alunos.” (MOREIRA, 1990, p. 129).  

Nesse sentido, na teoria crítica procura-se abordar conteúdos que estejam 

interligados à realidade dos educandos, tais como a desigualdade social, com vista à 

transformação da sociedade, além de reconhecer que é pela cultura que a escola 

transmite as experiências acumuladas socialmente aos alunos. Ainda estabelece 

uma crítica na forma como o currículo é implementado dentro da escola de forma 

controladora, havendo a necessidade de que ocorra uma modificação na forma 

como o ensino está idealizado. Assim, Silva (2002, p. 35) enfatiza que 

 

O currículo na escola está baseado na cultura dominante: ele se 
expressa na linguagem dominante, ele é transmitido através do código 
cultural dominante. As crianças das classes dominantes podem 
facilmente compreender esse código, pois durante toda sua vida elas 
estiveram imersas, o tempo todo, nesse código. Esse código é natural 
para elas. [...] Em contraste, para as crianças e jovens das classes 
dominadas, esse código é simplesmente indecifrável. Eles não sabem 
do que se trata. 

 

A teoria crítica questiona a forma como o currículo é implementado nas 

instituições escolares. Assim, considera o poder na e pela escola. O currículo pode 

ser reflexo dos grupos dominantes nos quais estão inseridos. Verifica-se, também, 
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que as práticas de ensino não são resultado das decisões docentes, já que exige a 

atuação dos vários campos existentes. O processo educativo está inserido na 

cultura, é por ser expressão da cultura que modela as aprendizagens, sendo então o 

currículo um mediador do que se intenciona e o que se constrói no aprendizado. 

Na teoria crítica, há a intenção de formar sujeitos conscientes das relações 

de dominação ocorridas no contexto em que estão inseridos. Silva (2002) afirma que 

consiste em uma teoria oportuna, uma vez que valoriza as potencialidades de cada 

aluno e procura apresentar conteúdos que estejam de acordo com a realidade dos 

indivíduos que envolvem o processo de ensino e aprendizagem. E ainda procura 

desenvolver mecanismos que interliguem a escola à comunidade e objetiva a 

formação crítica do sujeito e sua conscientização no momento social do qual 

participa, além de considerar a importância de aprendizagem significativa à 

promoção da vida.  

Em 1973, o movimento de reconceptualização (Conferência sobre Currículo, 

realizada na Universidade de Rochester, em Nova York, em 1973) resultou em uma 

obra histórica organizada por William Pinar intitulada “Curriculum Theorizing: The 

Reconceptualists” (Silva, 2002). 

O currículo passou por expressão da criatividade, artes humanas, valores 

espirituais e estéticos. Buscava-se, sobretudo, compreender a essência educacional. 

Dessa forma, a teoria crítica envolve este momento nesta vertente e alguns autores 

se destacam, como Michael Apple e Paulo Freire, que aqui serão destacados.  

Segundo Pacheco e Pereira (2007), o currículo é influenciado por diversas 

áreas, como a Filosofia, Sociologia, História, dentre outros.  

Assim, a área curricular é marcada pela diversidade, não sendo, portanto, 

completamente autônoma.  Pacheco e Pereira (2007, p. 200) utilizam-se de Pinar 

(1975) para destacar que a reconceptualização “rasga novas fronteiras com a noção 

de diferença, as questões de poder e as narrativas identitárias, originando a 

diversidade teórica, sobretudo para o caso das teorias críticas e pós-críticas”.  

O movimento de reconceptualização, centrado no próprio currículo, tentava 

captar a “essência” da educação. Para isso, em uma primeira fase, enfatizou 

elementos ligados à esfera individual, tais como a criatividade, as artes e 

humanidades.  Era a primeira vez que se tentava perceber o currículo desvinculado 



29 
 

 

a uma atividade meramente técnica do ensino. Dessa forma, notava-se a área 

curricular de forma distinta àquela vista pela teoria tradicional (Pacheco e Pereira, 

2007). 
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4 AS CONCEPÇÕES CRÍTICAS SOBRE O CURRÍCULO 

 

4.1 GIMENO SACRISTÁN 

 

Para Gimeno Sacristán (2000), o currículo desempenha diferentes funções 

nos vários níveis de ensino, de acordo com as características de cada etapa ou nível 

da escolarização. O autor ressalta que o currículo pode ser percebido a partir de 

uma perspectiva que o considere como ponte entre a sociedade e a escola, assim 

afirma: “o currículo não é uma realidade abstrata à margem do sistema educativo em 

que se desenvolve e para o qual se planeja”. (SACRISTÁN, 2000, p. 15). 

O autor destaca o fato de que a escola, em geral, adota uma posição frente 

à cultura, que se concretiza no currículo que transmite. Percebe-se que, para 

Gimeno Sacristán (2000), a escola e o currículo devem ser pensados em relação ao 

contexto em que estão inseridos, uma vez que há influência direta deste contexto 

sobre o currículo escolar e sua ocorrência. É importante destacar que o conteúdo 

curricular acaba por refletir os interesses existentes dentro de uma sociedade e os 

valores dominantes que envolvem o processo educativo. Tal posicionamento 

aproxima-se ao apontado por Apple (2006).  

  Independentemente do nível educativo, a instituição adota uma posição 

seletiva frente à cultura, que é concretizada no currículo. Neste sentido, o currículo 

seria também a posição seletiva que uma instituição educativa adota diante da 

sociedade em que se encontra inserida, e para qual deseja servir. Assim, o currículo 

não se configura como um projeto neutro, mas que recebe influência de grupos – 

sobretudo o dominante –mesmo que o currículo se torne a negação da realidade, a 

negação é uma contraposição do domínio, portanto nasce do domínio.  Ressalta-se, 

pois, a necessidade de questionamentos sobre “qual educação?” e “para que 

sociedade pretendida?” 

 

O currículo não se encontra adequadamente sistematizado e aparece 
em muitos casos sob a veste da linguagem e dos conceitos técnicos 
como uma linguagem a posteriori das práticas vigentes [...]. 
(SACRISTÁN, 2000, p. 13). 
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O currículo escolar está submetido às práticas encontradas em determinado 

contexto, sendo revelador dos processos culturais, sociais e econômicos que 

determinam intencionalidade do processo escolar. Gimeno Sacristán (2000, p.15) 

cita McNeil (1983) ao afirmar que “o currículo é a forma de ter acesso ao 

conhecimento [...]”, pretendendo responder ao esquema socializador e cultural em 

que a instituição escolar está inserida. Para Sacristán (2000), o currículo é um fator 

que proporciona a distribuição do conhecimento. 

Ao conceituar currículo, Gimeno Sacristán (2000) define-o como 

concretizador das funções e objetivos da instituição escolar, enfocando-os em um 

momento histórico e social determinados. Desse modo, pode ser considerado como 

a expressão de uma prática socializadora e cultural, além de estabelecer a conexão 

entre alguns princípios e sua realização. Determina, portanto, uma relação entre a 

instituição escolar e a comunidade, tendo em vista que cristaliza a existência de 

diálogo, ou não, entre as práticas sociais e as práticas escolares. De acordo com 

Gimeno Sacristán (2000, p. 16): 

 

As funções que o currículo cumpre como expressão do projeto de 
cultura e socialização são realizadas através de seus conteúdos, de seu 
formato e das práticas que cria em torno de si. Tudo isso e produz ao 
mesmo tempo: conteúdos (culturas ou intelectuais e formativos), códigos 
pedagógicos e ações práticas através dos quais se expressam e 
modelam conteúdos e formas.  

 

O currículo também pode ser concebido como um processo escolar inserido 

nas interações culturais e sociais e é, ao mesmo tempo, um produto cultural. 

Consequentemente delineia-se em práticas educativas concretas, direcionadas a 

determinados professores e alunos. Assim, “trata-se de um complexo processo 

social com múltiplas expressões, mas com uma determinada dinâmica, já que é algo 

que se constrói no tempo e dentro de certas condições.” (SACRISTÁN, 2000, p. 20). 

Modelado a partir do sistema educativo, pode-se considerar que o currículo 

se constitui como centro da ação educativa, uma vez que influencia na qualidade do 

ensino proposto em determinada instituição escolar. Tendo como base a sociedade 

em que está inserido, a escola e os membros da comunidade escolar, possui a 

função de delimitar atividades e determinar os conteúdos a serem transmitidos e as 

experiências vivenciadas pelos docentes e alunos. Pode-se considerar o currículo 
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como um conjunto de ações culturais que compõe o projeto educativo, realizado de 

acordo com as condições presentes na instituição e o contexto social vigente para 

aquela determinada realidade escolar. Gimeno Sacristán (2000, p.20) ressalta ainda 

o conceito de currículo baseado na concepção de que este corresponde a 

 

Uma construção social que preenche a escolaridade de conteúdos e 
orientações nos leva a analisar os contextos concretos que vão dando 
forma e conteúdo, antes de passar a ter alguma realidade como 
experiência de aprendizagem para alunos. 

 

Dessa maneira, o currículo passa a ser percebido como um conjunto de 

práticas pedagógicas construídas a partir das condições reais da instituição escolar, 

do contexto social em que esta instituição está inserida, e as especificidades da 

comunidade escolar. Nesse sentido, é abrangente e não se restringe a conteúdos do 

conhecimento, pois é também o conjunto das intencionalidades, condições, métodos 

e concepções culturais.  

Gimeno Sacristán (2000) aborda também o currículo como um instrumento 

necessário para se compreender a prática pedagógica, tendo em vista que 

determina orientações para que esta se desenvolva da melhor forma possível. Além 

da prática pedagógica, o currículo envolve diversas determinações, tais como 

políticas, práticas administrativas, produtivas, dentre outros, sendo fundamental para 

que ocorra o aprimoramento da qualidade de ensino, o aperfeiçoamento dos 

professores, bem como a renovação e inovação da instituição escolar. 

Explicita-se, desse modo, que o processo curricular não se configura 

somente na prática pedagógica, mas está inserido em diversos âmbitos, como 

descrito anteriormente. O currículo pode ser percebido a partir de uma perspectiva 

que o considere como ponte entre a sociedade e a escola, de modo que é 

importante considerá-lo. 

Nesse sentido, os educadores precisam desempenhar ações que promovam 

o consenso entre a comunidade e as escolas, e também com outras instituições, 

possibilitando assim a efetivação de um currículo mais global e, portanto, mais 

democrático. De acordo com o autor, é importante considerar que: 
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A cultura está muito diversificada e seus componentes recebem 
valorizações distintas. Nota-se esta diferença na própria composição do 
currículo, nas opiniões dos pais e professores sobre o que é 
conhecimento valioso e até os próprios alunos acabam aceitando-a. O 
conflito de interesses se manifesta de forma mais evidente quando se 
pretende modificar situações estabelecidas, nas quais determinados 
conteúdos são verificados como componentes “naturais” do currículo e 
outros não. (SACRISTÁN, 2000, p. 61). 

 

O currículo, na escolaridade obrigatória, baseia-se em um projeto educativo 

envolvendo várias faces da cultura. Gimeno Sacristán (2000, 2008) utiliza-se de 

Whitty (1985) ao apontar que o currículo corresponde e responde aos valores e 

crenças dos grupos dominantes de uma sociedade. Desse modo, a cultura, bem 

como a determinação de como o currículo é construído pela comunidade escolar 

pode excluir ou incluir, valorizar ou desvalorizar a cultura de determinados grupos 

sociais. Neste mesmo sentido, Apple (2006, p. 50) afirma: 

 

A tarefa primordial dos pesquisadores do currículo é relacionar esses 
princípios de seleção e organização do conhecimento a seus ambientes 
institucional e interacional nas escolas e depois num âmbito mais amplo 
de estruturas institucionais que cercam as salas de aula. 

 

Gimeno Sacristán (2000) aponta que os modelos e os costumes, muitas 

vezes naturais à comunidade escolar, são os moldes determinados pelas camadas 

dirigentes elitistas, que escolhem e determinam os conhecimentos que fazem parte 

de seu campo de interesses, além da escolha dos conteúdos. Isso  é confirmado na 

forma de ensinar, na postura metodológica e avaliativa, entre outros. Assim, é 

imprescindível que sejam analisados criticamente: o conteúdo ensinado, as formas 

de ensinar e os motivos pelos quais determinados conhecimentos são apontados na 

escola como oficiais.  

Nesse contexto, explicita-se o currículo oculto nas escolas, em que as 

normas e valores determinados pela instituição escolar facilitam o aprendizado de 

determinadas ideologias. Este tipo de currículo manifesta-se pelo simples fato do 

educando viver nas rotinas das escolas todos os dias. Sendo assim, “[...] trata-se de 

um complexo social com múltiplas expressões, mas com uma determinada dinâmica, 

já que é algo que se constrói no tempo e dentro de certas condições” (SACRISTÁN, 

2000, p. 21). 
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 O posicionamento adotado por Gimeno Sacristán aproxima-se das defesas 

de Apple (2006, p. 89) ao questionar: “o que acontece quando o conhecimento é 

filtrado por meio dos professores? ”.  

 

4.2 MICHAEL W. APPLE 

 

Michael W. Apple também é um dos defensores da teoria crítica. Para o 

referido autor, o currículo não consiste apenas em uma reprodução de informações. 

Tais informações são fruto de agrupamentos sociais, que definem quais 

conhecimentos deverão ou não ser transmitidos em sala de aula. Nesse sentido, 

Apple (2006) se opõe à teoria que significa o currículo como uma série de conteúdos 

que deveriam ser transmitidos no ambiente escolar. 

Apple (2006) percebe a escola e, consequentemente o currículo escolar, 

como um aspecto que está inculcado nas práticas vigentes na sociedade neoliberal, 

considerando o contexto social e econômico em que estão inseridos.  Ressalta a 

importância em se estudar o currículo escolar, analisando as vivências e interações 

ocorridas em sala de aula, reconhecendo que o conhecimento é criado nos 

ambientes escolares. 

O autor enfatiza o fato de que as escolas possuem histórias e estão 

conectadas a instituições que possuem poder, muitas vezes de governança, maior, 

sobre a sociedade. Nesse contexto, as conexões entre instituições governamentais e 

escolas são desempenhadas predominantemente pelo currículo. Ainda segundo 

Apple (2006), o currículo não é neutro, tendo em vista que é influenciado por 

interesses sociais. A importância do currículo se sobressai quando o autor o 

considera uma área do conhecimento que deve ser dedicada à responsabilidade de 

tornar-se uma “ciência crítica”.  

O currículo e a escola atuam como reflexo da sociedade em que estão 

inseridos. Percebido como área do conhecimento, o currículo responde aos 

interesses de grupos dominantes. Por isso, faz-se necessário que além de área do 

conhecimento, trabalhe para atuar criticamente frente às instituições educacionais, 

tendo em vista que realiza o intermédio entre a escola e a comunidade. 
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Apple (2006) destaca que, atualmente, existe certo “apelo” para que se 

retorne a uma cultura comum, em que os valores sejam determinados pelo grupo 

dominante. Nesse sentido, aquilo que uma minoria acredita passa a ser 

desconsiderado. No entanto, o autor enfatiza a necessidade de que todos os sujeitos 

que compõem a sociedade tenham seus direitos garantidos a partir de sua 

participação na criação e recriação de significados e valores. Dessa forma, “é 

necessário um processo democrático, no qual todas as pessoas possam estar 

envolvidas na deliberação do que é importante” (APPLE, 2006, p. 27). Para que este 

processo ocorra de fato, barreiras devem ser rompidas e a atribuição a uma única 

cultura não deve ser aceita pelos indivíduos.  

O que se percebe, no entanto, é que em vez de sujeitos que contribuam 

para a criação de valores, há a sua definição como consumidores, de modo que se 

acredita que somente utiliza-se o que já está disponível: não há criação. Este 

aspecto, presente na sociedade em geral, atua como reflexo no campo educacional, 

no qual verifica-se que, muitas vezes, o conhecimento fica submetido aos “guardiães 

da tradição”– como sugere Apple (2006, p.28) ao se referir aos grupos dominantes. 

Este é um fator que não deve ser aceito, uma vez que há o benefício destes grupos 

em detrimento das minorias.  

O que se infere é que os conhecimentos ensinados nas instituições 

escolares podem contribuir para o entendimento da posição cultural, econômica e 

política. Por isso, o autor estabelece alguns questionamentos acerca dos conteúdos 

determinados pelo currículo: ”De quem é o conhecimento? Quem o selecionou? Por 

que é organizado e ensinado dessa forma? E a este grupo em particular? Apenas 

formular estas questões não é, porém, suficiente. ” (APPLE, 2006, p. 40). 

Torna-se imprescindível analisar criticamente como o educando adquire o 

conhecimento, bem como o motivo pelo qual determinados conhecimentos são 

apontados na escola como oficiais. Dessa forma, evidencia-se que as normas e 

valores determinados pela instituição escolar facilitam o aprendizado de 

determinadas ideologias. Este tipo de currículo manifesta-se pelo simples fato de a 

criança viver nas rotinas das escolas todos os dias. Outro aspecto levantado por 

Apple (2006) diz respeito à origem e de quem é o conhecimento ensinado nas 

escolas, em que se percebe que a existência do controle de certos grupos sociais 

sobre outros. Ao citar Raymond Willian, Apple (2006, p.50) determina que  



36 
 

 

 

A educação não é um mero produto como pão ou cartões, mas deve ser 
vista como uma seleção e organização de todo o conhecimento social 
disponível em determinada época. Pelo fato de essa seleção e 
organização envolverem escolhas sociais e ideológicas conscientes e 
inconscientes, a tarefa primordial dos pesquisadores do currículo é 
relacionar esses princípios de seleção e organização do conhecimento 
[...]. 

 

De acordo com Apple (2006), a educação deve ser vista de maneira 

racional, ou seja, deve ser reconhecida a partir de suas íntimas conexões com as 

desigualdades sociais. Dessa forma, o autor enfatiza que a área educacional se liga 

fortemente à reprodução das relações sociais existentes. Apple (2006) ainda ressalta 

que, na sociedade atual, a educação deveria se manter crítica ao evitar em 

relacioná-la prioritariamente aos controles econômicos e suas determinações. Para 

ele, tais dinâmicas deveriam ser discutidas, destacando que a educação, embora 

não seja reduzida totalmente à esfera econômica, é bastante influenciada por ela. 

Nesse sentido, é “[...] necessário adentrar a escola e investigar rigorosamente o 

currículo – tanto o aberto quanto o oculto – que de fato dominava a sala de aula [...]”. 

(APPLE, 2006, p. 24). 

O autor argumenta que as escolas produzem, inclusive, os conhecimentos 

que deverão ser transmitidos em sala de aula. Para entender quais são estes 

conhecimentos, o autor propõe pensar sobre os tipos de conhecimentos 

considerados pelas instituições escolares como os mais importantes. Estas 

informações são definidas por ele como conhecimento técnico. Apple destaca ainda 

que este modelo é pensado a partir do contexto em que está situado, ou seja, o 

sistema econômico atual está organizado para oferecer determinada quantidade de 

empregos e trabalhos. Para isso, exige-se mudanças no mecanismo de trabalho, 

fazendo que o principal objetivo seja o lucro. 

Vale ressaltar que a escola deve estar interligada à sociedade em que está 

inserida. Por isso, acaba por refletir este contexto, de modo que a própria escola 

atua para a qualificação do mercado de trabalho. Dessa forma, Apple (2006) nota 

que a preocupação do campo educacional não está voltada para a aprendizagem 

individual do sujeito, mas admite baixos níveis de desempenho a certos alunos, 

tendo em vista que a preocupação maior está na produção de “mercadoria”. No 
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entanto, o que se percebe é que o conhecimento é distribuído, na verdade, entre as 

elites, que irão “comandar” aqueles que obtiverem resultados inferiores.  

Essa relação entre distribuição cultural e distribuição e controle de potencial 

econômico e político – ou, mais claramente, a relação entre conhecimento e poder – 

é admitidamente bem difícil de compreender. Entretanto, a compreensão de como o 

controle das instituições culturais amplia o poder de determinadas classes sobre 

outras pode permitir o entendimento pela qual a distribuição da cultura se relaciona à 

presença ou ausência de poder nos grupos sociais. A maior parte, senão a maioria 

dos educadores, não está bastante familiarizada com esse problema. Temos a 

tendência de perceber o conhecimento como um “artefato” relativamente neutro 

(Apple, 2006). 

Outro aspecto destacado pelo autor refere-se ao currículo percebido como 

área do conhecimento, tornando-se uma “ciência crítica”. A partir desta visão, este 

documento passa a ter a função principal de ser emancipatório, refletindo 

criticamente os interesses dos grupos dominantes. Para Apple, a escola acaba por 

rotular os alunos que nela estão inseridos, dificultando a caracterização das 

inadequações da própria escola, sendo esta uma forma de demonstração de poder 

executada pela instituição, tendo em vista que classifica os estudantes como tendo 

“um bom desempenho”. Estas ideias não são soltas, mas sempre têm algo como 

base. Dessa forma, 

[...] o poder nem sempre é visível como manipulação e controle 
econômico. É frequentemente manifesto como formas de ajuda e como 
formas de ‘conhecimento legítimo’, formas que parecem oferecer sua 
própria justificativa por serem interpretados como neutras. (APPLE, 
2006, p. 191). 

 

O currículo, na realidade, faz parte de diversas práticas, não se resumindo 

somente à prática pedagógica de ensino, que são determinadas historicamente. De 

acordo com King (1986), para se compreender o significado de currículo deve-se 

considerar alguns fatores. O primeiro refere-se ao contexto da aula, no qual se 

encontram elementos tais como os materiais utilizados, os professores e os alunos. 

Ressalta-se ainda o contexto pessoal e social, tendo em vista que cada sujeito 

possui suas próprias experiências e vivências, bem como o contexto histórico e 

político, que se configura pelas formas passadas ocorridas no sistema educativo, e 

as relações de autoridade e poder, respectivamente.  
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Apple (2006) também alerta para as normas que são vivenciadas pelos 

estudantes em seu cotidiano escolar, por meio do currículo oculto. Ou seja, o 

currículo é programado e planejado para determinada aula, e também as ações do 

cotidiano, como normas, valores e costumes. É neste sentido que o conhecimento 

pode representar os interesses das classes dominantes. Importante, ainda, atentar-

se acerca da contribuição da escola para que não sejam criadas verdades 

“inquestionáveis”. Problematiza-se, de forma necessária, de onde vem o 

conhecimento e em quais grupos sociais está baseado, ou seja, aos aspectos que 

compõem o currículo, constantemente.  

 

4.3 PAULO FREIRE  

 

Paulo Freire (1970) propõe uma educação crítica transformadora, 

apresentando a concepção de que a escola pública popular deve ser democrática e 

apresentar qualidade social. Nesse sentido, o autor se contrapõe ao autoritarismo de 

construção de políticas de currículo, a fim de que a escola pública democrática seja 

construída. Para Freire, a instituição escolar democrática é a que apresenta dois 

elementos essenciais: participação e autonomia. Por isso, para adquirir tal 

característica, todos os sujeitos envolvidos em uma escola podem contribuir para as 

decisões tomadas em torno do currículo. 

Segundo Freire (1970), a sociedade é dividida em classes, na qual os mais 

privilegiados financeiramente impedem que os demais sujeitos usufruam de 

benefícios. Para Freire, isso ocorre também na educação, tendo em vista que esta 

atua como reflexo da sociedade em que está inserida. Freire (1970) destaca ainda 

que as classes inferiores economicamente, por ausência de informação e 

conscientização, são oprimidas pelo que é imposto pelas classes dominantes. O 

autor sugere que a classe dos oprimidos deve agir para que ocorra a libertação, de 

modo que passe a questionar as ordens impostas pelos sujeitos das classes 

dominantes. 

Para ele (1970), a escola deve estar aberta para ser recriada pela 

população, a fim de que, considerando suas necessidades, seja reconstruído 
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criticamente o saber, percebido como instrumento de emancipação (Saul e Silva, 

2009). 

Deve ocorrer a contextualização, conforme o pensamento do autor, 

influenciada pela cultura e experiência dos membros da instituição escolar que estão 

envolvidos na construção do saber e do conhecimento científico. Por isso, todos os 

elementos envolvidos no processo de educação – metodologia, conteúdos, dentre 

outros – devem passar por este processo. Nesse sentido “[...] o homem é um ser de 

relações que estando no mundo é capaz de ir além, projetar-se, de discernir, de 

conhecer [...] e de perceber a dimensão temporal da existência como ser histórico e 

criador de cultura” (FREIRE, apud SCOCUGLIA. 1999. p. 38). Assim, o ser humano, 

como sujeito histórico, é capaz de se apropriar e transmitir conhecimento científico 

acumulado perpassado de geração em geração. Scocuglia (1999) destaca ainda 

que, para Freire, deve ocorrer coletivamente uma construção curricular 

problematizadora, baseada em perguntas e problemas, como: 

 

O que aprender? Como aprender? Por que aprender? Aprende-se 
individual ou o conhecimento é neutro? Quem deve escolher conteúdos 
programáticos, metodologias, comportamentos e procedimentos? O 
conhecimento dos alunos parte do currículo, é respeitado? Os diálogos 
de saberes serão validados? E a experimentação? E os livros didáticos: 
serão prescritivos ou interativos e criativos; normativos e 
preconceituosos ou democráticos e éticos? (SCOCUGLIA, 1999, p. 84). 

 

A partir da participação popular neste processo, rompe-se com a ideia de que 

somente a elite é apta para reconhecer os interesses e necessidades da sociedade. 

Além disso, a instituição escolar deve ser um espaço em que seja possível a 

recriação da cultura popular, um centro de debates de ideias, reflexões, em que 

todos os indivíduos, independente da classe social, poderiam ingressar. Assim, esta 

nova prática, por ser democrática, não seria imposta autoritariamente (RAMOS e 

SALVI, 2009). 

O currículo é entendido como um processo no qual ocorre a interação entre 

as diversas práticas e reflexões que estão presentes no campo educativo, e 

corresponde a uma das preocupações de Paulo Freire. Tal preocupação manifesta-

se, sobretudo, por meio das relações estabelecidas entre educador e educando e 

sua conquista pelo conhecimento e processo de ensino e aprendizagem. Sua 
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reflexão acerca do conhecimento, aprendizagem e currículo envolve a discussão de 

algumas temáticas, tais como: a passagem do conhecimento embasado pelo senso 

comum para o conhecimento científico, a construção do currículo e desenvolvimento 

de um novo posicionamento do educador, a percepção do conhecimento como 

mediador entre o educador e educando, dentre outras (SCOCUGLIA ,1999). 

Esta concepção problematizadora de currículo e conhecimento se contrapõe 

à ideia de concepção bancária. De modo geral, esta concepção não considera a 

capacidade real do aluno, percebendo-o como incapaz e vazio diante do 

conhecimento. A partir disso, este indivíduo necessita ser preenchido pelo saber. 

Ainda nesta percepção, há a ideia de currículo imposto pelos livros didáticos, nunca 

discutido ou questionado (SCOCUGLIA,1999). 

Essa educação é fundamentada por Freire em uma concepção bancária, na 

qual o educador é o dono do saber e o aluno deve aceitar os “ensinamentos” sem 

questioná-los. Nesta perspectiva, os indivíduos são percebidos como sujeitos 

passivos, e lhes são apenas depositadas informações. Nesse sentido, cabe ao 

professor levar a disciplina de seus alunos, enquanto que estes devem ser os 

disciplinados. Para Freire (1970), os alunos são os oprimidos ou marginalizados, 

sujeitos que possuem sua criticidade e criatividade minimizados ou anulados. Assim, 

a educação bancária caracteriza-se por: 

 

O educador é o que educa os educandos, os que são educados; O 
educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; O educador 
é o que pensa; os educandos, os pensados; O educador é o que diz a 
palavra; os educandos, os que a escutam docilmente; O educador é o 
que disciplina; os educandos, os disciplinados; O educador é o que opta 
e prescreve sua opção; os educandos, os que seguem a prescrição [...]. 
(FREIRE, 1970, p. 34). 

 

Percebe-se que estas –outras características- levam o aluno a ser um sujeito 

a receber o conteúdo de forma não crítica, e o professor passa a ser o dono do 

conhecimento, a quem os estudantes devem obediência. Para contrapor este 

modelo, Freire (1970) sugere que seja definido um movimento de libertação, que não 

é baseado na formação de sujeitos “vazios”, mas se volta para a conscientização 

intencionada ao mundo. 
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Assim, Freire (1970) salienta que o currículo deve ocorrer de forma contrária 

à anteriormente mencionada: não pode ser um conjunto de métodos e conteúdos 

que objetivem seu depósito em alunos “vazios”. Para ele, a construção democrática 

do currículo deve ocorrer coletivamente, envolvendo todos os indivíduos que façam 

parte da comunidade educativa. Este tipo de educação, Freire (1970) chama de 

educação problematizadora, que não atua como depósito de informação aos alunos, 

como faz a educação bancária, mas se volta para o desenvolvimento de habilidades 

e da conscientização de seus alunos. Pode-se considerar que o currículo deve 

contemplar a formação de sujeitos críticos e não focar na mera transmissão de 

conteúdos.  

Manifesta-se, por conseguinte, uma das necessidades determinadas pelo 

autor: a reeducação dos educadores. Scocuglia (1999) enfatiza que Freire aborda a 

importância de que o conhecimento e aprendizagem sejam mediados pela relação 

entre educador e educando. Esta mediação ocorreria por meio de um processo 

dialógico. Desse ponto de vista, o conhecimento não pertence exclusivamente ao 

docente, mas sobretudo aos educandos, que devem ser estimulados e, por meio 

deste diálogo, construí-lo e problematizá-lo, e não apenas recebê-lo. Nesse sentido, 

segundo Scocuglia (1999, p. 83), 

 

[...] a construção do currículo não deveria ser uma doação dos supostos 
detentores exclusivos do conhecimento elaborado/escolar, mas um 
instrumento da ação dialógica de todos os atores sujeitos escolares que 
têm o direito de optar, de refletir, de opinar e de ajudar a construir o 
currículo. 

 

De acordo com Freire (1996), independente da opção política dos 

educadores, estes devem compreender que ensinar não é simplesmente transferir 

conhecimento, mas determinar estratégias que levem o aluno a construí-lo. Ao dizer 

que educar não é simplesmente repassar, o autor entende que a docência não deve 

ocorrer sem que o professor dê forma à informação que será transmitida. Freire 

(1996) afirma ainda que não existe docência sem discência, de modo que ambas se 

complementam, pois para ele “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém”. (FREIRE, 1996, 

p. 26). 
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Assim, esta preocupação – a reeducação dos educadores - deve manifestar-

se a partir do compromisso social, político e cultural, bem como pela aquisição de 

novas habilidades. Nesse sentido, por meio da construção do currículo, estes 

educadores, juntamente com os demais indivíduos envolvidos no processo 

educativo, seriam reeducados por meio de sua própria prática reflexiva. 

Segundo Scocuglia (1999), Freire determina que, na escola, o conhecimento 

elaborado deve ser conquistado a partir do conhecimento de mundo, da “experiência 

feita”. Nesse sentido, ao iniciar-se um determinado conteúdo, o docente deve 

considerar conhecimento prático e o senso comum que os alunos possuem sobre a 

temática que será desenvolvida. O educador deve se preocupar em contextualizar o 

conteúdo a ser tratado de modo social, político, econômico e cultural. Nesse 

contexto, legitima-se a ideia de diferenciação dos conhecimentos comuns e 

científicos, pelo fato de serem de naturezas distintas e, assim sendo, um tão 

importante quanto o outro. 

Para a obtenção de êxito nesse processo, faz-se necessária a construção 

curricular no cotidiano de todos os envolvidos no sistema educativo, “[...] 

principalmente da grande população frequentadora das escolas e cursos públicos” 

(SCOCUGLIA,1999, p. 83). Seguindo o raciocínio, esse currículo deve possuir 

elementos culturais de todos os que fazem parte do processo de educação, por meio 

da fala e expressões artísticas, por exemplo. Assim, os membros da comunidade 

educativa devem reconhecer-se no processo de conhecimento e de educação, 

sentindo-se como pertencentes ao mesmo. 
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5 ANÁLISE DE CURRÍCULO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A partir do estudo dos capítulos anteriores de autores como Saviani (2005), 

Bauman (2003, 2009 e 2010), Ciavatta e Frigotto (2003), Gentilli (1996), Apple 

(2006), Gimeno Sacristán (2000), Moreira (1990) e Silva (2002), o capítulo em 

questão busca compreender a forma como educadores observam a concretização 

do currículo escolar nas instituições que atuam. Dessa forma, objetiva-se reconhecer 

os significados que os profissionais envolvidos na pesquisa atribuem ao currículo e 

suas ocorrências do currículo no contexto da escola de educação básica pública. A 

partir disso, poderá ser verificado se, em função do impacto do neoliberalismo, a 

teoria crítica nos currículos escolares está presente sobretudo nos discursos e 

documentos, prevalecendo uma visão mercadológica no ambiente escolar.  

Para tal, foi realizada uma pesquisa com 214 educadores, sendo 

coordenadores pedagógicos e diretores de escolas da rede pública do município de 

Londrina, que participaram de um evento de extensão intitulado: “II jornada: a 

identidade do pedagogo como organizador do trabalho pedagógico escolar”, 

desenvolvida no ano de 2014, decorrente do projeto de pesquisa intitulado “A 

identidade do pedagogo como organizador do trabalho pedagógico escolar em 

instituições escolares públicas do Paraná”. E do projeto de extensão número 01836: 

“Coordenação do trabalho pedagógico escolar”. Essa pesquisa foi submetida ao 

Comitê de pesquisa com seres humanas da Universidade Estadual de Londrina que 

obteve parecer favorável sob nº 988.848. O questionário foi aplicado aos 

participantes na plataforma moodle, em que foram obtidas 117 respostas. Diante do 

grande número, foram selecionados aleatoriamente vinte questionários.  

O questionário foi composto pelas seguintes questões abertas: “O que é 

educação escolar?”; “Defina currículo”; “Você acredita na educação escolar?”; “Você 

conhece alguma teoria crítica de currículo?”; “Você acredita nas teorias críticas?  Se 

sim, por quê?”; “As concepções críticas de currículo estão presentes na escola?  Se 

sim, como?”; “É possível a formação de um sujeito crítico?”; “O planejamento dos 

educadores refletem um postura crítica?”.  

A questão que os indivíduos participantes puderam optar por uma ou mais 

alternativas foi a seguinte: “Que dificuldades você aponta para o trabalho docente na 
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escola em uma perspectiva crítica? ”. Nesta pergunta, poderiam ser assinaladas as 

seguintes opções: carga horária excessiva de trabalho, preparação inadequada de 

professores, ausência de participação das famílias, aulas sem planejamento, alunos 

indisciplinados, prevalência de políticas de resultados e não de qualidade e excesso 

de atividades que não são atribuídas ao educador.  

E a última pergunta: “Que ações estão presentes em seu cotidiano escolar? 

De 0 a 3 indique as atividades presentes na sua escola. Sendo que 0 não é 

realizado,1 eventualmente realizado e 3 realizado”. Os profissionais deveriam atribuir 

os “valores” a: trabalho coletivo; participação do educando no processo decisório; 

conselho de classe com a presença de alunos; espaço de expressão e crítica; 

participação da comunidade escolar na gestão escolar; participação dos educandos 

nas atividades escolares; planejamento a partir do Projeto Político Pedagógico; 

estudos sobre teorias curriculares e práticas escolares; avaliação entendida como 

processo de verificação da qualidade do aprendizado; avaliação entendida como 

processo de verificação da qualidade de ensino; postura de valorização dos 

resultados; educação como processo humanizador. 

Para a análise qualitativa das questões abertas, optou-se pelo método da 

análise de conteúdos de Bardin (1977), que considera esta uma metodologia eficaz 

para que as incertezas sejam superadas. Segundo Ramos e Salvi (2009), a análise 

de conteúdos é reconhecida como um conjunto de instrumentos metodológicos que 

podem ser aplicados a diferentes discursos.  

 

O método da Análise de Conteúdo segundo Bardin (1977) consiste em 
tratar a informação a partir de um roteiro específico, iniciando com (a) 
pré-análise, na qual se escolhe os documentos, se formula hipóteses e 
objetivos para a pesquisa, (b) na exploração do material, na qual se 
aplicam as técnicas específicas segundo os objetivos e (c) no 
tratamento dos resultados e interpretações. Cada fase do roteiro segue 
regras bastante específicas, podendo ser utilizado tanto em pesquisas 
quantitativas quanto em pesquisas qualitativas. (RAMOS; SALVI 2009, 
p. 2). 

 

Nesse sentido, foram criadas as categorias de análise a partir das respostas 

obtidas, tendo como critério o objeto de pesquisa: conhecer os significados e as 

ocorrências do currículo no contexto da escola de educação básica pública. A seguir 
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o gráfico e a tabela que demonstram os resultados obtidos na questão 1, “O que é 

educação escolar?”.  

 

Gráfico 1 – O que é educação escolar? 

 

 

Tabela 1 – O que é educação escolar? 

O QUE É EDUCAÇÃO ESCOLAR? 

RESPOSTA PESSOAS 

Educação transmitida dentro das instituições escolares / 

Ensino Formal 
9 

Tem importante papel no processo de humanização do 

homem e transformação social / Visa formação do 

homem 

4 

Conjunto de ações e transmissão de conhecimento 

acadêmico e conteúdos anteriormente planejados 
5 

Formalização do que e como ensinar na escola formando 

sua identidade 
1 

Processo de ensino e aprendizagem que ocorrem em uma 

instituição escolar 
1 
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Referente à pesquisa, nenhum participante mencionou o envolvimento entre 

educação e trabalho. Nove participantes responderam que educação escolar se 

refere ao processo educativo que ocorre dentro das instituições escolares/ensino 

formal. Cinco reconhecem a escola como local de transmissão de conhecimento 

científico. Quatro participantes mencionaram que a educação escolar promove a 

transformação social e formação humana. Dessa forma, pode-se considerar que 4 

do total dos educadores participantes possuem aproximações aos conceitos de 

educação sugeridos por Saviani (2005), já anteriormente mencionados. 

A segunda questão foi: “O que é currículo escolar?”.  Três educadores 

consideram que o currículo é um documento elaborado a partir das orientações do 

Projeto Político Pedagógico da instituição em que atuam. Um destes educadores 

considera que, além de ser produzido por meio deste documento, o currículo escolar 

abrange todas as experiências desenvolvidas na instituição escolar. Onze 

participantes compreendem que o currículo escolar se destina prioritariamente na 

organização do conhecimento escolar, selecionando conteúdos e disciplinas que 

devem ser trabalhados no decorrer do ano letivo, além de possibilitar a orientação 

para a prática e propor atividades pedagógicas.  

Um dos educadores afirma que o currículo é um programa que abrange 

todas as atividades escolares, desde a listagem dos conteúdos que devem ser 

tratados, bem como as atividades programadas e desenvolvidas na própria escola, 

ou fora dela. Seis respostas destinaram-se a caracterizar este documento como 

orientador da prática educativa na escola, sendo, portanto, instrumento educacional, 

social e cultural. Um educador compreende que o currículo escolar deve promover o 

desenvolvimento integral da criança e, em outra resposta, considera-se que este 

deve ir além do conteúdo e metodologia, como algo dinâmico e concreto, que 

envolve todo o contexto social. Percebe-se, assim, que embora os indivíduos que 

foram participantes possuam concepções comuns, há certa variedade nas respostas 

obtidas. A seguir, seguem a tabela e o gráfico que demonstram o aspecto 

quantitativo da pesquisa: 

Gráfico 2 – Defina currículo 
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Tabela 2 – Defina currículo 

DEFINA CURRÍCULO 

RESPOSTA PESSOAS 

Documento que propõe caminhos e orientação para práticas 

pedagógicas / Propõe o plano de ação 
6 

Organização e seleção de conteúdos e disciplinas 11 

Conjunto de práticas que buscam articular as experiências 

das crianças com os conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio artístico, ambiental, científico e tecnológico 

1 

Todas as experiências desenvolvidas na escola 1 

Algo concreto, dinâmico, vivo e que engloba todo contexto 

escolar 
1 

Obs.: Somente três dos vinte educadores consideram que o currículo é construído 

a partir das orientações do Projeto Político Pedagógico da instituição em que 

atua 

 

Segundo Gimeno Sacristán (2000), o currículo deve ser percebido como 

uma ponte entre a sociedade e a escola. Para ele, este documento exerce diferentes 

funções no ambiente escolar, variando de acordo com cada etapa ou nível da 

escolarização e suas características. Sacristán (2000) define o currículo como 
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determinante para que as funções e objetivos da instituição escolar sejam 

concretizados, sendo, inclusive, um fator que proporciona a distribuição do 

conhecimento. Nota-se que nas respostas dos educadores o único aspecto presente 

em onze das respostas refere-se à questão do conhecimento. Somente um 

educador considera o currículo como todas as experiências desenvolvidas na 

escola. Evidencia-se, assim, que a maioria dos participantes se restringe ao fator de 

que o currículo escolar seria somente o responsável pela seleção de conteúdos, 

desconsiderando aspectos importantes, como por exemplo, a relação entre 

sociedade e escola. 

Apple (2006) contraria-se à ideia dos onze educadores que reconhecem o 

currículo escolar como responsável pela organização e seleção de conteúdos e 

disciplinas. Para ele, o currículo não consiste somente em uma reprodução de 

informações, opondo-se à teoria de que o currículo seria somente uma série de 

conteúdos a serem transmitidos no ambiente escolar. Assim como Gimeno Sacristán 

(2000), Apple considera que o currículo escolar faz o intermédio entre a escola e a 

comunidade. Para este último, o currículo responde aos interesses do grupo 

dominante. Freire (1970), por sua vez, entende o currículo escolar como a 

articulação entre diferentes práticas e reflexões presentes no campo educativo. 

Nenhuma das ideias, de Apple (2006) e Freire (1970), estão presentes nos discursos 

dos educadores envolvidos. 

De forma geral, acredita-se que há a crença na educação escolar caso haja 

o envolvimento e comprometimento de todos os envolvidos neste processo, 

considerando que o trabalho coletivo é imprescindível. A partir das respostas 

apresentadas, percebe-se que os conceitos curriculares são, na maioria das vezes, 

conservadores. 

Além disso, os participantes responderam se conheciam alguma teoria 

crítica do currículo. Sete educadores não souberam responder, tendo em vista que 

não conheciam nenhuma teoria. Destes, somente três interessaram-se em pesquisar 

novas concepções críticas, mas não as mencionaram.  De acordo com os 

participantes, três citaram a Teoria Tradicional. Esta foi apontada como não 

questionadora do conhecimento e reprodutora das desigualdades provocadas pela 

visão tradicional de ensino. No entanto, embora os educadores que mencionaram o 

conhecimento desta teoria estejam conscientes de sua caracterização, indicaram-na. 
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Gráfico 3 – Você conhece alguma teoria crítica do currículo? 

 

 

Tabela 3 – Você conhece alguma teoria crítica do currículo? 

VOCÊ CONHECE ALGUMA TEORIA CRÍTICA DO CURRICULO? 

RESPOSTA PESSOAS 

Não conhece 7 

Teoria tradicional 3 

Teoria curricular crítica / Teoria 

histórico-crítica 
5 

Sem Resposta 2 

Teoria da reprodução cultural (Bourdieu 

e Passeron) 
1 

Teoria liberal  1 

Saviani e Paulo Freire 1 

Obs.: Dos sete participantes que não conhecem nenhuma teoria crítica, somente 

três afirmaram ter interesse em pesquisar. 

     Aparentemente, não houve o interesse em pesquisar diferentes teorias que 

pudessem melhor representar suas perspectivas pessoais, tendo em vista que 

alguns deles apresentaram a Teoria Tradicional como equivocada. Dois participantes 

não responderam esta questão. Foram citadas também a Teoria Liberal e da 
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Reprodução Cultural e o conhecimento de autores como Paulo Freire (como 

defensor do currículo para emancipação e libertação, conforme cita uma das 

entrevistadas), Dermeval Saviani, e Boudieu e Passeron. 

Somente cinco participantes afirmaram conhecer a Teoria Crítica do 

Currículo. A Teoria Tradicional do Currículo foi citada por um professor entrevistado 

da rede pública como uma teoria que “educa para a emancipação do indivíduo [...], 

não compreende apenas as matérias ou conteúdos do conhecimento, mas também 

sua organização e sequências adequadas”. De acordo com Silva (2002), a Teoria 

Crítica do Currículo objetiva a crítica às formas dominantes de conhecimento, 

buscando, sobretudo, seu questionamento, sendo considerado resultado do contexto 

social e cultural.  

Evidencia-se, assim, que poucos participantes conhecem a Teoria Crítica do 

Currículo. Considerando a variedade de respostas, pode ser percebido que a 

maioria, sete educadores, não conhece nenhuma teoria crítica do currículo. Mesmo 

não possuindo conhecimento acerca de concepções críticas, somente dois 

participantes admitiram ter pesquisado. Percebe-se, então, que a maioria dos 

participantes não apresenta uma visão questionadora acerca da importância em se 

conhecer uma teoria crítica de currículo, não reconhecendo que este fator poderia 

contribuir para orientá-lo em sua prática docente. 

De acordo com Silva (2002), a teoria crítica do currículo busca compreender 

o que faz o currículo, objetivando questionar as formas dominantes de 

conhecimento. Desse modo, ao realizar críticas, considera-se que o currículo está 

intimamente interligado a questões de poder, não sendo, portanto, neutro. Assim, a 

teoria crítica procura compreender o motivo pelo qual determinados conteúdos 

estão, ou não, presentes no currículo. É importante mencionar que, assim como a 

instituição escolar, o currículo está submetido aos interesses dos grupos 

dominantes.  

Para Pacheco (2001), faz-se necessário, além disso, questionar também a 

teoria crítica. Moreira (1990) esclarece que o currículo depende do contexto em que 

está situado, sendo resultado social e cultural. Para o autor, o currículo deve 

valorizar o potencial de cada aluno e objetivar o desenvolvimento de sua criticidade 

e autonomia. Moreira (1990) afirma também que o currículo escolar pode ser um 
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instrumento de conscientização desde que seja uma representação organizada 

daquilo que os indivíduos pretendem conhecer mais profundamente. 

Sobre a pergunta quatro, verifica-se certa contradição nos educadores, ao 

serem questionados, posteriormente, se acreditam nas teorias críticas. Embora, 

anteriormente, alguns tenham mencionado que não conhecem concepções críticas 

de currículo, quinze participantes responderam crer em tais teorias. Desse modo, 

percebe-se que, mesmo que não dominem esse aspecto, acreditam que as teorias 

críticas do currículo permitem repensar o currículo tradicional, sendo necessária a 

formação constante do educador, como menciona um dos participantes. Somente 

três educadores admitiram não acreditar e dois não responderam essa questão.   

Em seguida, verifica-se outro momento contraditório. Os participantes 

responderam à questão: “As concepções críticas estão presentes nas escolas?”. 

Como dito anteriormente, embora grande parte dos participantes admitiram não ter 

conhecimento de teorias críticas, dezessete educadores acreditam que estas 

concepções estão presentes nas escolas sob diferentes formas.  Na educação 

infantil, foi indicado que está presente por meio das Diretrizes Curriculares e pelo 

Projeto Político Pedagógico da instituição.  

Foi mencionado também que a concepção críticase manifesta por meio do 

PENAIC, - Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa - nas metodologias 

utilizadas, preocupando-se com a intenção dos objetivos e conhecimentos e, para 

além, está diretamente relacionada aos envolvidos com o processo educativo, 

relacionando questões de poder – relação professor e aluno, por exemplo. Três 

educadores admitiram acreditar que está presente, mas que este processo ainda 

está em andamento, manifestando-se timidamente. Um educador considera que o 

currículo chega à instituição já definido por um grupo de pessoas distantes do 

contexto escolar, visando o conformismo, sendo colocado em prática sem o 

questionamento dos professores. Dois participantes não responderam a esta 

questão. 

Dezenove participantes afirmaram a possibilidade em se formar sujeitos 

críticos. Para tal, foram distintas as respostas, sendo necessário, de forma geral, que 

seja oferecido aos educandos condições e recursos para que usufruam de seus 

direitos, além de haver a oportunidade de argumentar. Ainda foi mencionado que tal 

formação será possível caso a prática pedagógica reflita no tipo de indivíduo que se 
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pretende formar, demandando preparo e estudo dos professores. Para este preparo, 

um entrevistado afirmou a necessidade de que a escola oferte formação continuada 

aos seus educadores. Dois participantes afirmaram a importância do currículo neste 

processo. Conforme um deles, “o currículo é um importante integrante do dia a dia 

da escola, que exercerá influência direta nos sujeitos que fazem parte do processo”. 

Posteriormente, os participantes foram indagados acerca das dificuldades 

para o trabalho docente na escola em que atuam para a concretização de uma 

perspectiva crítica. Nessa questão, os professores poderiam assinalar distintas 

possibilidades. De acordo com os participantes, as maiores dificuldades encontradas 

neste processo são a preparação inadequada do docente e a prevalência de 

políticas de resultados e não de qualidade – dezesseis, dos vinte participantes 

apontaram estes fatores. Seguidamente, foram indicadas: ausência da participação 

das famílias (catorze), alunos indisciplinados (treze), aulas sem planejamento (doze), 

excesso de atividades que não são atribuições do educador (dez) e carga horária 

excessiva de trabalho (sete). Evidencia-se, portanto, que todas as respostas foram 

bastante assinaladas, podendo concluir que são muitas as dificuldades que 

impedem os educadores de concretizar uma perspectiva crítica. A seguir, serão 

explicitados a tabela e o gráfico da questão:  

 

Gráfico 4 – Dificuldades para o trabalho docente na escola em uma 

perspectiva crítica 
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Tabela 4 – Dificuldades para o trabalho docente na escola em uma perspectiva 

crítica 

DIFICULDADES PARA O TRABALHO DOCENTE NA ESCOLA EM UMA PERSPECTIVA 

CRÍTICA 

 ALTERNATIVAS EDUCADORES 

Carga horária excessiva de trabalho 7 

Preparação inadequada de professores 16 

Ausência da participação das famílias  14 

Aulas sem planejamento 12 

Alunos indisciplinados  13 

Prevalência de políticas de resultados e não de 

qualidade  16 

Excesso de atividades que não são atribuições 

do educador 10 

    
Por último, os participantes foram questionados sobre as ações presentes 

em seu cotidiano escolar. Foram orientados, então, a indicar de 0 a 3 atividades 

presentes na instituição, de modo que 0 é não realizado, 1 eventualmente realizado 

e 3 realizado.  Nesta análise trabalhamos somente com o item 3, realizado.  

Diante da pesquisa realizada, pode-se concluir que, de modo geral, os 

educadores envolvidos pouco conhecem acerca da teoria crítica e suas relações 

com a participação da comunidade nos processos decisórios da escola, visto que 14 

escolas apontaram a ausência das famílias nas escolas. Há também contradições, 

quando afirmam que a teoria crítica está presente nas instituições escolares que 

atuam. Ainda, embora acreditem na educação escolar, encontram uma série de 

obstáculos para a real concretização do processo educativo. É importante mencionar 

também que, mesmo havendo a presença destes “empecilhos”, acreditam que a 

formação de alunos como sujeitos críticos seja possível, ainda que apontem que a 

política de resultados está presente em 14 escolas das 20 pesquisadas, sendo esta 

uma nova contradição. Percebe-se que os educadores reconhecem o currículo 
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escolar de variadas formas e a ocorrência do currículo nas escolas de educação 

básica concretiza-se de maneira equivocada e pouco questionada pelos envolvidos 

no processo educativo. Denunciam indiretamente a presença de um certo 

superficialismo pedagógico ao apontarem que em 10 ambientes escolares prevalece 

atribuição de atividades aos educadores que não fazem parte de sua atividade 

docente.  

Parte da reprodução desta crise educacional encontra-se nas afirmações 

dos educadores que foram participantes. Analisando os resultados obtidos a partir 

das entrevistas com coordenadores e diretores escolares, verifica-se que diante de 

tantas afirmações e discursos sobre a teoria crítica, prevalece a superficialidade do 

conhecimento e o espírito conservador. Infere-se essa questão ao retomar um 

aspecto presente nos resultados: dos sete participantes que não conhecem 

nenhuma teoria crítica, somente três afirmaram ter interesse em pesquisar e doze 

entrevistados afirmaram a ausência de planejamento escolar nas atividades 

pedagógicas e, por decorrência, 16 escolas apontaram a existência de despreparo 

do professor em suas atividades. 

Evidencia-se que, embora se mantenha a ideia de que a teoria crítica está 

presente nas escolas, aqueles que não a conhecem pouco manifestam interesse em 

realizar pesquisas. Outro aspecto que merece destaque e reafirma a superficialidade 

do conhecimento e prevalência do imediatismo de senso comum é o fato de que 

somente três dos vinte educadores consideram que o currículo é construído a partir 

das orientações do Projeto Político Pedagógico da instituição em que atuam. 

Verifica-se ambientes escolares adequados ao contexto neoliberal, favorecedores do 

predomínio de concepções conservadoras e superficiais. 

Para Bauman (2009), a superficialidade provoca a produção de uma 

sociedade cada vez mais desigual, caracterizada pelo extremismo entre a riqueza e 

a pobreza. Aqueles que são constantemente explorados dificilmente se libertam 

dessa condição, pois seu trabalho dificilmente é reconhecido positivamente. Há, 

sobretudo, a alienação, considerando que estes sujeitos são explorados para que 

possam obter seus desejos de consumo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi compreender como os profissionais das 

escolas de educação básica do município de Londrina compreendem os significados 

de currículo e a forma como este documento ocorre nas instituições. Nesse sentido, 

foi realizada inicialmente uma pesquisa envolvendo diversos referenciais teóricos, 

como Saviani (2005), Bauman (2003,2009 e 2010), Ciavatta e Frigotto (2003), 

Gentilli (1996), Apple (2006), Gimeno Sacristán (2000) e Silva (2002) para auxiliar na 

compreensão de aspectos importantes em relação ao currículo escolar, visando 

obter a proposição do trabalho.  

Em um primeiro momento, explicitou-se, a partir do intitulado “Educação no 

contexto contemporâneo”, uma análise do sistema econômico e das ocorrências da 

educação escolar neste contexto. Para a realização desta pesquisa foram utilizados 

como estudo Saviani (2005), Bauman (2003,2009 e 2010), Ciavatta e Frigotto (2003) 

e Gentilli (1996). 

 De acordo com Saviani (2005), a educação consiste em um processo de 

especificidade humana, sendo imprescindível sua compreensão em cada contexto. 

Na pesquisa, foi proposta a análise desse processo no sistema capitalista neoliberal. 

Esta é a sociedade de consumidores que, baseada nos desejos de consumo, 

tem a finalidade de produzir novas necessidades pessoais. Dessa forma, dificilmente 

ocorre satisfação real dos desejos, fazendo que os cidadãos se tornem clientes. Em 

um contexto de competitividade e incerteza, resta aos sujeitos a insegurança, em 

que o fracasso é atribuído como responsabilidade individual. Contraditoriamente, há 

o atrativo pela busca da segurança e, nesta sociedade, existe também a produção 

de uma lacuna cada vez mais extensa entre a pobreza e a riqueza. Tem-se, 

consequentemente, uma crise no sistema educacional, sendo difícil lidar com as 

novas mudanças ocorridas (Bauman, 2003). 

Posteriormente, foi apresentada uma investigação acerca dos conceitos, 

concepções e teorias curriculares que estão inseridos no contexto escolar 

contemporâneo. Neste capítulo buscou-se, partindo da análise de teóricos como 

Apple (2006) e Gimeno Sacristán (2000), investigar essa temática. Para a 

compreensão, foi utilizado o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009) a fim 
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de conceituar, inicialmente, a palavra “currículo”. De acordo com Silva (2002), o 

termo “currículo” surgiu nos Estados Unidos, no século XX, em um contexto de 

introdução ao industrialismo.  

Silva (2002) conceitua o currículo como um documento que pode atuar como 

instrumento de transformação e manutenção de poder, sendo, portanto, um conjunto 

de experiências e conhecimentos que a instituição escolar deve oferecer aos 

estudantes. Para ele, as concepções curriculares representam aspectos 

relacionados ao momento histórico a que estão vinculadas. Em seguida, foram 

apresentados sob o intitulado “A Teoria Tradicional de Currículo em Bobbit” os 

aspectos principais desta teoria a partir de Silva (2002). 

De forma geral, Bobbit (2004) acreditava que o processo educativo deveria 

basear-se no desenvolvimento econômico, sendo tão eficiente quanto as empresas. 

A teoria tradicional manifesta-se como neutra, os conhecimentos são percebidos 

como questões técnicas e as escolas como empresas e centros comerciais. Nesse 

sentido, a formação do homem centrava-se na organização de atender as demandas 

econômicas da época (Silva, 2002). 

Prosseguindo, explicitou-se acerca da Teoria Crítica Curricular. De acordo 

com Silva (2002), pretende-se formar sujeitos críticos e conscientes das relações de 

poder ocorridas. Para tal, procura-se apresentar aos envolvidos neste processo, 

conteúdos que estejam de fato vinculados à realidade em que estão inseridos e, 

dessa forma, valorizando as potencialidades de cada aluno. Assim, tem-se o 

envolvimento mais efetivo dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem, 

conscientizando-os do momento social que participam. Para compreender de forma 

mais aprofundada a teoria crítica, foram apresentadas as percepções de Gimeno 

Sacristán (2000), Apple (2006) e Freire (1970) acerca dessa temática. 

Após os esclarecimentos teóricos efetuados a partir do desenvolvimento dos 

capítulos anteriormente mencionados, procurou-se, por meio de questionários a 

educadores da rede pública de ensino do município de Londrina, compreender como 

estes educadores reconhecem os significados do currículo e sua concretização na 

instituição em que estão inseridos. Nesse sentido, havia o interesse em 

compreender como se situa a teoria crítica nos currículos em decorrência do impacto 

neoliberal. 
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Para a análise das questões abertas utilizou-se como referencial teórico 

Bardin (1977). Não julgamos os participantes da pesquisa nas considerações que 

foram apresentadas, ao contrário nosso propósito é alertá-los sobre esse fenômeno. 

Diante das respostas dadas, vê-se que a maioria dos educadores, embora 

acredite que a teoria crítica no currículo possa contribuir em suas instituições, pouco 

conhecem acerca da temática. Faz-se importante mencionar que a percepção de 

currículo por vezes se dá de forma equivocada, restringindo esse documento 

somente como orientador para a seleção de conteúdos. As conceituações do 

currículo escolar foram variadas, evidenciando distintas significações, em que 

predominou a superficialidade e, muitas vezes, contradições a respeito do currículo, 

ainda que com acentuado valor à teoria crítica. Percebe-se que as teorias críticas 

sobre currículo são valorizadas pelos educadores, no entanto, retomando Bauman 

(2003) o superficialismo do domínio do conhecimento está presente. Absorve-se a 

defesa por uma determina postura teórica, neste caso, critica, sem conhecimento do 

que seja, parece haver a aderência a  um certo “modismo”. 

Nesse contexto, verifica-se uma educação em crise, tendo em vista que há a 

dificuldade em se compreender as mudanças empregadas nesta sociedade de 

consumo. Por isso, há a geração de diferentes níveis de angústia, já que escolas 

podem tornar-se alimentadoras da sociedade consumista. Verifica-se, nesse sentido, 

o incentivo à individualidade, de modo que cada um torna-se responsável pelo 

próprio fracasso (Bauman, 2003). 

Bauman (2010) refere-se à sociedade capitalista comparando-a a um 

parasita. Este parasitismo pode encontrar terreno fértil também na escola, tendo em 

vista que superficialismo produz um currículo favorecedor do crescimento dos níveis 

de exploração baseada nos desejos de consumo, que não possui fim. 

O currículo favorece a ocorrência de processos em defesa da sociedade 

democrática, dos princípios da participação e empoderamento da comunidade nos 

processos educativos, ainda é projeto a ser construído. Observa-se, portanto, a 

ausência da participação da comunidade nos processos decisórios, quando presente 

predomina a função cartorária.  
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Bauman (2009) enfatiza a necessidade da criação de novas estratégias e 

ferramentas que favoreçam a negação do homem como mercadoria. Acreditamos 

que o conhecimento sobre o currículo escolar pode ser uma das estratégias, desde 

que ciente do superficialismo pedagógico que, pelos resultados obtidos, parecem 

predominar nos ambientes escolares pesquisados.  
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*Termo de Consentimento Livre Esclarecido apresentado, atendendo, conforme normas da Resolução 

466/2012 de 12 de dezembro de 2012. 
 

ANEXOS 

ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
“A identidade do Pedagogo como coordenador do trabalho pedagógico escolar ” 

 
 
Prezado(a) Senhor(a): 

 
Gostaríamos de convidá-lo(a) para participar da pesquisa “A identidade do Pedagogo 

como coordenador do trabalho pedagógico escolar”, a ser realizada em Londrina, 

durante  do  evento: “II Jornada  a  identidade  do  pedagogo  como  coordenador  do 

trabalho pedagógico escolar: projeto pedagógico”. O objetivo da pesquisa é “Identificar 

e explicitar a identidade do coordenador pedagógico presente em unidades escolares 

da rede pública da regional de Londrina que atuam nas equipes pedagógicas 

escolares como coordenadores do trabalho pedagógico escolar”. Sua participação é 

muito importante e ela se daria da seguinte forma durante o evento de formação “II Jornada: 

a identidade do pedagogo como coordenador do trabalho pedagógico escolar: projeto 

pedagógico”: será disponibilizado através da plataforma moodle, atividades como   

fóruns, descrição de rotina, questionários e chats envolvendo o tema “coordenação do 

trabalho pedagógico escolar”. 

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, podendo o(a) senhor(a) recusar-

se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete qualquer ônus 

ou prejuízo à sua pessoa. Esclarecemos, também, que suas informações serão utilizadas 

somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e 

confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. 

Esclarecemos, ainda, que o(a) senhor(a) não pagará e nem será remunerado(a) por sua 

participação. Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão 

ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de sua participação na 

pesquisa. 

Os benefícios esperados são: contribuir para identificar as características da 

coordenação do trabalho pedagógico escolar, instrumentalizar teoricamente os 

participantes através do aprofundamento dos conhecimentos sobre o tema, bem como 

avaliar a proposta curricular das disciplinas do curso de pedagogia da UEL que 

abordam o tema “organização do trabalho pedagógico escolar” e favorecer a troca de 

conhecimentos e enriquecimento mútuo de universidade e educação básica.



 

*Termo de Consentimento Livre Esclarecido apresentado, atendendo, conforme normas da 

Resolução 466/2012 de 12 de dezembro de 2012. 
 

Caso o(a) senhor(a) tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos pode 

nos contatar: Rosana de Sousa Pereira Lopes – e-mail:rosanalopes@uel.br -

telefone: (43)8404-1488, ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos da Universidade Estadual de Londrina, situado junto ao LABESC 

– Laboratório Escola, no Campus Universitário, telefone 3371-5455 ou por e-mail: 

cep268@uel.br. 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas 

devidamente preenchida, assinada e entregue ao(à) senhor(a). 

 
 

Londrina, ____de ______ de 201_. 
 

Pesquisador Responsável 
RG:___________________ 
 
 
 
 
 
 

(NOME POR EXTENSO DO SUJEITO DE PESQUISA), tendo sido devidamente 

esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa, concordo em participar 

voluntariamente da pesquisa descrita acima. 

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica):___________________  

Data:____________________________ 
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