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Pois a falta do pensamento é escutar. Escutando, o pensamento fala. 
A escuta é a dimensão mais profunda e o modo mais simples de falar. 
O barulho do silêncio constitui a forma originária de dizer. No 
silêncio, o sentido do ser chega a um dizer sem discurso nem fala, sem 
origem nem termo, sem espessura nem gravidade, mas que sempre faz 
sentir, tanto na presença como na ausência de qualquer realização ou 
coisa. Aqui o discurso simplesmente se cala por não ter o que falar e, 
neste calar-se, tudo chega a vibrar e viver na originalidade de sua 
primeira vez. É o tempo originário do sentido (HEIDEGGER, 2005, p. 
15). 
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RESUMO 
 
 
Como professor inquieta-me a concepção de currículo subjacente à políticas curriculares e sua interpretação na 
escola, notadamente aquela que privilegia apenas o conhecimento objetivo, fragmentado, distante da realidade 
do aluno. Como resposta a esse desafio, a presente investigação vinculada à linha de pesquisa Políticas para 
Educação Básica e Superior e ao grupo de pesquisa Políticas Públicas de Currículo e Avaliação, teve como 
propósito analisar as políticas curriculares dos anos finais do ensino fundamental, na rede municipal de Itajaí e 
sua ressignificação no contexto da prática. A pesquisa de caráter qualitativo - documental e de campo - utiliza 
como fonte de dados os professores, supervisor e gestor escolar dos Anos Finais do Ensino Fundamental de uma 
escola da rede municipal de Itajaí. O referencial teórico fundamentou-se na abordagem do Ciclo de Políticas, 
proposto por Ball e Bowe; e nos autores que aprofundam as discussões sobre currículo, entre eles: Goodson, 
Tyler, Lopes e Silva. Atuando como professor do ensino fundamental desde a década de 1990, acompanhei as 
mudanças significativas que o currículo vem sofrendo ao longo da história da educação, e por essa razão, na 
presente pesquisa busquei compreender o processo de implantação das políticas de currículo e a sua recriação no 
interior da escola. De modo mais específico detive-me a: identificar as tendências curriculares dos documentos 
orientadores da política no nível do município e da escola, e examinar os processos de interpretação e 
ressignificação dos professores, supervisor e gestor dos anos finais do ensino fundamental, em relação às 
políticas curriculares. Os resultados do estudo indicaram que nos documentos curriculares municipais há 
indicativos da adoção de pressupostos histórico cultural, apesar de haver alguns conceitos vinculados à 
epistemologia construtivista. O professor desconhece a abordagem adotada nos documentos oficiais e/ou repete 
fragmentos desse discurso, de maneira superficial, dado esse que pode estar vinculado a falta de discussão e 
formação continuada sobre o currículo. Do mesmo modo, no que se refere a seleção e a organização do conteúdo 
observou-se que o ponto de partida de alguns professores são os conhecimentos prévios do aluno, ou ainda, os 
conceitos delimitados no livro didático. Seus propósitos direcionam-se ao fomento do senso crítico nos alunos e 
seus anseios às mudanças na política curricular municipal. 
 
 
 
Palavras chaves: Currículo. Política Educacional. Ensino Fundamental. 
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ABSTRACT 
 
 
As a teacher, I am concerned with the curricular design underlying the curricular policies, and their interpretation 
in the school, particularly the school which favors only objective, fragmented knowledge that is far removed 
from the pupils’ everyday experience. As a response to this challenge, this investigation, which linked to the line 
of research Policies for Basic and Higher Education, and the research group Public Policies of Curriculum and 
Assessment, sought to analyze the curricular policies of the final years of basic education in the municipal 
education network of Itajaí, and their resignification in the context of practice. The sources of data for this 
research, which is qualitative in nature and involved document research and field study, consisted of teachers, 
supervisor and school manager in the Final Years of Basic Education of a school in the municipal education 
network of Itajaí. The theoretical background was based on the Policy Cycle approach proposed by Ball and 
Bowe; and on authors that focus on discussions about the curriculum, including: Goodson, Tyler, Lopes and 
Silva. Acting as a basic education teacher since 1990, I have witnessed significant changes to the curriculum 
over the history of education. For this reason, this research attempts to understand the process of implementation 
of curricular policies and their recreation in the school. More specifically, I sought to identify the curricular 
trends of the documents that guide the policies at municipal and school levels, and to examine the processes of 
interpretation and resignification of the teachers, supervisor and manager of the final years of basic education, in 
relation to the curricular policies. The results of the study indicate that the municipal curricular documents show 
signs of the adoption of cultural historical premises, despite having some concepts linked to constructivist 
epistemology. The teacher does not know the approach adopted in the official documents and/or repeats 
fragments of this discourse, in a superficial way, a fact that may be linked to a lack of discussion and ongoing 
training in relation to the curriculum. Similarly, when it comes to the selection and organization of content, it 
was observed that the point of departure for some teachers is the prior knowledge of the pupils, or restricted 
concepts contained in the textbooks. Their proposals are focused on fostering a critical common sense among the 
pupils, and on their anxieties over the changes in the municipal curricular policy. 
 
 
 
Keywords: Curriculum. Educational Policy. Basic Education. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A arte de pensar é dada por um modo extraordinário de 
sentir e escutar o silêncio do sentido, nos discursos das 
realizações (HEIDEGGER , 2005, p. 13). 

 

Com o desenvolvimento de novas perspectivas educacionais e com as transformações 

no mundo escolar, cresce a exigência por profissionais que entendam o processo curricular e 

epistemológico, capazes de perceber as tendências curriculares e interagir com as novas 

situações e em constante mudança no âmbito escolar e social. Como resposta a esse desafio, a 

presente dissertação tem como propósito analisar as tendências curriculares orientadoras das 

políticas curriculares dos anos finais do ensino fundamental, na rede municipal de Itajaí.  

Ao longo da história da educação o currículo vem sofrendo mudanças significativas. O 

ensino era a definição central do currículo e somente na década de 1990 a aprendizagem 

assume esse lugar, entretanto é essencial saber quais questões epistemológicas são o pano de 

fundo da elaboração curricular. Moraes (1997, p. 16) afirma que a educação ainda apresenta 

resultados preocupantes em todo o mundo e muitos professores continuam “[...] privilegiando 

a velha maneira como foram ensinados, reforçando o velho ensino, afastando o aprendiz do 

processo de construção do conhecimento, conservando um modelo de sociedade que produz 

seres incompetentes, incapazes de criar, pensar, construir e reconstruir conhecimento”. 

A Constituição Federal, no Capítulo II, Dos Direitos Sociais, no artigo 6º, preconiza 

como direitos sociais: “a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”. No artigo 205, do Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do 

Desporto, na Seção I Da Educação, está escrito: “A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. Se a educação é direito de todos, então que seja construído um 

currículo que não se reduza a processos de produção de conhecimento acabado, restrito ao 

cumprimento dos objetivos de mercado. 

A sociedade apresenta as condições necessárias para a ação humana intencional e esta 

ação singular pressupõe determinadas condições, pois as estruturas sociais são anteriores ao 

indivíduo. O momento divisor entre o ser social e o ser natural é o papel da consciência. 

Temos as alternativas que nos possibilitam escolher entre várias finalidades, escolher entre 
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diferentes causas e escolher entre diferentes possibilidades. O conhecimento é importante por 

permitir escolhas mais adequadas das ações a serem realizadas no cotidiano, pois somente 

com o conhecimento dos mecanismos, dos nexos causais, é possível a efetivação da finalidade 

(MORAES, 2009). 

Como professor inquieta-me a epistemologia subjacente à concepção de currículo na 

escola, notadamente aquela que privilegia apenas o conhecimento objetivo, fragmentado, 

distante da realidade do aluno. Duarte (1999) ressalta que é comum usar esta atitude de 

naturalização do conhecimento, “fazer desse jeito”, “porque é assim”, ou “porque todo mundo 

assim o faz”, o que contribui para transformá-lo em instrumento de transmissão, de 

perpetuação ou legitimação de uma determinada ideologia. De outro modo, o conhecimento 

se compreendido na sua dimensão histórica e cultural, contribui para que se desenvolva um 

modo de pensar e agir capaz de captar a realidade, entender as leis internas, e compreender as 

possibilidades de transformação da realidade. 

Nesse sentido, como professor do ensino básico de ensino religioso e filosofia desde a 

década 1990, busquei por meio desta pesquisa, compreender o processo de implantação das 

políticas de currículo e sua ressignificação no contexto da prática. Tenho experienciado ao 

longo da minha trajetória, políticas de currículo sendo definidas a partir de realidades 

distantes, com falta de objetivos claros e concisos, muito mais preocupadas com o conteúdo 

do que com a aprendizagem. Essas construções políticas abrem espaço para muitas 

interpretações, visto que parece haver uma falta de direção ao que ensinar, e uma 

desconsideração em relação ao movimento de ressignificação do currículo no interior da 

escola.  

Minha formação acadêmica em filosofia e ciências da religião tem colaborado para 

uma construção curricular mais voltada à realidade da escola, com conhecimentos válidos 

para a vida do educando. Dessa forma, como professor e pesquisador interessa-me criar 

condições de aprendizagem que levem o aluno a atuar como cidadão, que se sinta capaz de 

construir novos conhecimentos, que não se contente com as respostas antigas dadas aos novos 

problemas, que mude o modo de olhar o mundo, veja o que está além do visível e dê um novo 

sentido à realidade.  

 Na coleta de dados as entrevistas tiveram como objetivo analisar as políticas 

curriculares dos anos finais do ensino fundamental, na rede municipal de Itajaí e sua 

ressignificação no contexto da prática. Os entrevistados foram comunicados dos objetivos da 

pesquisa e conforme conversávamos sobre as questões semi-estruturadas, puderam expressar 
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o que sabiam, pensavam e acreditavam ser importantes nas questões curriculares da rede 

municipal.  

Muitos pesquisadores visam à naturalização do conhecimento. Entretanto, muitos 

ainda supõem que as estruturas sociais são imutáveis, que o atomismo social caracteriza a 

sociedade por um simples agregar de indivíduos, como uma afirmação abstrata de valores 

emancipatórios, deslocados da prática social. É da prática que devem ser extraídos os 

fundamentos epistemológicos do conhecimento, e é para a prática que eles devem se voltar de 

forma ressignificada (MORAES, 2009).  

 Nas últimas décadas a educação tem buscado romper com o conceito de ensino como 

reprodução de informações. Especialmente a partir da década de 1990 observou-se uma forte 

influência de teorias que ampliam a visão de conhecimento como construção, como produção 

humana, que se processa de forma dinâmica e em constante transformação. A educação 

explica, ou seja desdobra, coloca para fora o que está inerente às dobras – acepção do latim. A 

educação é liberdade e a liberdade assim como educação é o princípio do conhecimento, 

conhecimento que interage um com o outro. A educação leva à compreensão da distinção 

entre o pensar e o conhecer. 

Nas dimensões do conhecimento pragmático, muito presente no currículo escolar 

atual, observa-se uma ausência de diferenciação, pois homogeneíza a realidade pela 

experiência; ausência de profundidade, que limita o real ao nível imediato; ausência de um 

futuro aberto, que impossibilita a emergência do novo. Essa ausência das dimensões pode ser 

percebida na desintelectualização do professor e na despolitização da formação docente em 

nome de um modelo técnico, na restrição do conhecimento ao cotidiano (MORAES, 2009).  

 O entendimento de currículo está diretamente ligado à discussão epistemológica, que 

aplicada à investigação científica em educação tem como papel fundamental estabelecer a 

crítica. O discurso epistemológico encontra na filosofia os princípios e na ciência o objeto. A 

referência da epistemologia na pesquisa educacional é ter como objeto a produção do 

conhecimento (GAMBOA, 2007). 

Pensar questões da produção do saber, como o simples ato de ensinar, é pensar na 

perspectiva da totalidade, para educar um sujeito humano no seu contexto histórico cultural. A 

questão epistemológica não é discutida isolada, mas no contexto da prática, do conhecimento 

educacional e das suas implicações éticas. 

 Dentro do prisma da produção do conhecimento o currículo escolar é apenas um 

módulo do mosaico que foi construído durante centenas de anos e precisa envolver-se com as 
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missões de vida, com os entusiasmos e objetivos que as pessoas articulam em seu cotidiano 

(GOODSON, 2008). 

 Na história da educação observamos que no século XIX o professor era visto como um 

governante opressor, que ensinava as crianças a se adaptarem às leis, proporcionando a 

eliminação da espontaneidade e desencorajando a comunicação. Hoje, o currículo tem como 

foco responder à pluralidade, considerando o eu, mas com o olho no outro, tendo a educação 

bases científicas e não somente opiniões. Parte da cultura nacional quer unificar e 

homogeneizar o Ocidente e com isso torná-lo um consumidor globalizado. Esta concepção 

está bem presente na definição das políticas educacionais, nacionais e internacionais, os 

currículos e a formação dos professores, todos de certo modo direcionados para a formação de 

um sujeito empreendedor, porém, influenciado pelas leis de mercado (BALL, 2001). 

 O conhecimento e o currículo estão intimamente articulados na compreensão da 

relação homem e realidade. Sem a reconstrução crítica do currículo, que exige abertura de 

pareceres e a participação de todos de forma democrática, torna-se impossível construir e 

respeitar o equilíbrio entre as subjetividades e as necessidades da coletividade.  

 Para a Lei de Diretrizes e Bases/96, Seção III (Art. 32), o Ensino Fundamental é: 

 
[...] obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na escola pública, iniciando-se 
aos seis anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;  
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 
de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 
de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.  
§ 5o O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que 
trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 
8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
observada a produção e distribuição de material didático adequado (grifo nosso). 
 

 

Ao falar da formação básica do cidadão, leva-se em conta o processo de aprendizagem 

dos educandos, principalmente as habilidades de ler, escrever e calcular. Da aprendizagem 

ainda acrescento as artes e os valores que ajudam a formação de novas atitudes para a vida 

social. A escola oportuniza essa aprendizagem por ser um ambiente propício, por seu caráter e 

natureza social e, consequentemente, por estar inserida na vida dos educandos. A educação é 

um direito de todos os cidadãos brasileiros, e neste rol estão, sem dúvida, as crianças e 

adolescentes, que hoje passam uma boa parte de seu dia no interior das escolas. 
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Decorridos 15 anos de promulgação da LDBEN/96, resta-nos indagar como esses 

eixos orientadores da formação no ensino fundamental têm sido interpretados, ressignificados 

nos contextos de definição das políticas municipais e por consequência no âmbito da prática, 

no interior da escola. 

 Em face ao debate que se instalou nas redes de ensino, a partir da promulgação da Lei 

de Diretrizes e Bases, parece procedente direcionar o processo de investigação para um 

levantamento conceitual que perpasse pelas tendências epistemológicas discutidas no campo 

das ciências e do currículo, para assim identificar a tendência que norteia a construção 

curricular dos Anos Finais do Ensino Fundamental de Itajaí. 

A maior parte das políticas, inclusive as curriculares, são frágeis, produto de acordos, 

algo que pode ou não funcionar; elas são retrabalhadas, aperfeiçoadas, ensaiadas, crivadas de 

nuances e moduladas através de complexos processos de influência, produção e disseminação 

de textos e, em última análise, recriadas nos contextos da prática (BALL, 2001).  

  Com este pano de fundo, a presente pesquisa, para atingir seu objetivo principal, 

definiu como objetivos específicos: identificar as abordagens presentes nos documentos 

orientadores da política no nível do município e da escola, e examinar os processos de 

interpretação e ressignificação dos professores dos anos finais do ensino fundamental, em 

relação às políticas curriculares no desenvolvimento de suas atividades. 

  O presente estudo possibilitou: lançar um olhar sobre as concepções de currículo que 

norteiam as políticas e sua ressonância no contexto da prática; compreender as políticas como 

um processo dinâmico, nem sempre linear, com espaço para a liberdade, ainda que limitado, 

por parte da escola; identificar a relevância do processo de reinterpretação e ressignificação 

do currículo pelo professor no seu cotidiano; conhecer as concepções que norteiam a 

construção e a prática do currículo escolar e sua aplicação na escola. 

  Portanto, este trabalho está organizado a partir da definição de seus referenciais 

teórico-metodológicos (capítulo I); algumas aproximações sobre política pública educacional 

e currículo (capítulo II); políticas curriculares: análise da concepção que norteia os 

documentos oficiais (capítulo III); ressignificações do currículo no contexto da prática 

(capítulo IV), e considerações finais. 
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CAPÍTULO I 

METODOLOGIA  

 
1.1 Abordagem teórico-metodológica 

 

 

O desenvolvimento da ciência moderna, em sua essência, é 
hoje visível apenas para poucos, e pela maioria é recusado 
como não existente (STEIN, 1991, p. 107). 

 

 Considerando o objetivo da pesquisa: analisar as tendências epistemológicas 

orientadoras das políticas curriculares dos anos finais do ensino fundamental na rede 

municipal de Itajaí, o marco teórico orientador do processo de investigação está sustentado 

nos conceitos de currículo, epistemologia e política educacional. 

Recorri às concepções e aos autores que permitissem construir um quadro sustentado 

em pressupostos epistemológicos qualitativos, capazes de evidenciar um olhar crítico sobre as 

políticas de currículo, as concepções epistemológicas e suas ressignificações no contexto da 

prática. Desse modo, a figura 1 apresenta os principais conceitos definidores do estudo e os 

autores com os quais se manteve diálogo epistemológico, necessário à construção do marco 

teórico e à compreensão do objeto de estudo em sua complexidade. 

 

Figura 1 – Desenho teórico-metodológico da investigação 

 
Fonte: Produção do pesquisador (2011). 

Políticas curriculares 
Ensino Fundamental

CURRÍCULO

POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS
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O referencial teórico que contribuiu para o estudo do eixo das políticas educacionais 

foi a “Abordagem do Ciclo de Políticas” formulada pelo sociólogo inglês Stephen Ball e por 

colaboradores (Bowe; Ball, 1992; Ball, 1994) e discutido no Brasil por Mainardes (2006 e 

2011).  

Jefferson Mainardes (2006 e 2011) discute a proposta metodológica apresentada por 

Ball direcionando-a para análise das políticas educacionais enfatizando a abordagem do ciclo 

de políticas e apresenta os seguintes contextos: de influência, produção de texto, contexto da 

prática. Stephen J. Ball discute questões empíricas relacionadas com o surgimento de um 

novo paradigma educacional, em torno da globalização.  O autor destaca que a maior parte 

das políticas são frágeis e são recriadas no contexto da prática. 

Segundo Mainardes (2006) inicialmente Ball & Bowe caracterizaram o ciclo de 

políticas como noção contínua e constituída por três fases: a política proposta, a política de 

fato e a política em uso. A política proposta fazia menção à política oficial e sua relação com 

as intenções do governo, seus assessores, departamentos educacionais, assim como as 

intenções das escolas e autoridades locais nas quais as políticas se manifestam. A política de 

fato era constituida pelos textos políticos e legislativos que dão forma à política proposta e são 

bases para que estas sejam colocadas em prática. A política em uso aludia sobre os discursos e 

práticas institucionais que surgem do processo de implementação das políticas pelos 

profissionais que atuam na prática. 

Stephen Ball e Richard Bowe rompem com a formulação inicial porque a linguagem 

apresentava certa rigidez que não desejavam empregar para esboçar o ciclo de políticas. Há 

uma variedade de intenções e disputas que influenciam o processo político e a política 

proposta, a política de fato e a política em uso apresentavam conceitos restritos e opostos à 

representação do processo político.  

Os autores Stephen Ball e Richard Bowe indicam que a análise das políticas deveria 

recair sobre a formação do discurso da política e sobre a interpretação atuante que os 

profissionais que atuam no contexto da prática fazem para relacionar os textos da política com 

os da prática, requer identificar processos de resistência, de acomodações, de subterfúgios e  

de conformismo na prática, e o esboço dos conflitos e divergências entre os discursos. 

Mainardes (2006) escreve que Ball e Bowe propõem um ciclo contínuo constituído por 

três principais contextos: o contexto de influência, o contexto da produção de texto e o 

contexto da prática. Contextos que estão inter-relacionados não possuem uma dimensão 

temporal, sequencial e linear. Cada contexto apresenta arenas, lugares e grupos de interesse e 

cada um deles envolve disputas e embates. 
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Nos estudos sobre o currículo foram relevantes as contribuições de autores 

considerados clássicos nos estudos da área, a saber: Ralph Tyler com Princípios básicos de 

currículo e ensino (1976)1; Ivor Goodson com As políticas de currículo e de escolarização: 

abordagens históricas (2008), Currículo: teoria e história (1995); e mais recentemente autores 

que desenvolvem estudos sobre currículo na contemporaneidade, como: Alice Cassimiro 

Lopes, especialmente das obras de sua autoria: Discursos nas políticas de currículo (2011), 

Políticas de integração curricular (2008), Cultura e política de currículo (2006), Teorias de 

currículo (2011) e José Gimeno Sacristán na obra Educar e conviver na cultura global (2002), 

O currículo: uma reflexão sobre a prática (2000) e Compreeender e Transformar o Ensino 

(1998). 

Da pesquisadora Alice Cassimiro Lopes os destaques estão nas reformas educacionais 

do ocidente que marcam mudanças na organização curricular, com discursos em defesa de 

diferentes modalidades de currículo integrado e incluem os temas transversais. Destaca nas 

suas pesquisas que mudanças na organização curricular dependem de mudanças mais 

profundas nas relações sociais, culturais e nas relações de poder, não se estabelecendo 

decisões de alguns grupos, mas de um todo. A autora ainda salienta que currículo, muitas 

vezes tem significado a grade curricular com disciplinas, atividades, planos de ensino dos 

professores, experiências propostas e vividas pelos alunos, mas o que tem que se destacar é o 

ensino de forma a levar a cabo um processo educativo. 

Dentre os autores considerados clássicos no currículo e indispensáveis para o estudo, 

cito Goodson (1995). Ele defende um currículo mutável, um artefato social e histórico, que 

está sujeito a mudanças, que capta as rupturas e disjunturas, percebendo pontos de 

continuidade, evolução, descontinuidades e rupturas. Currículo que, centrado na 

epistemologia social do conhecimento escolar, preocupado com os determinantes sociais e 

políticos do conhecimento educacionalmente organizado, pois as questões relacionadas com o 

ensino e a educação são claramente influenciadas pelas mudanças colossais que estão 

ocorrendo atualmente na economia global. 

Destaco, ainda dentro dos autores clássicos, Tyler, que no  livro Princípios básicos de 

currículo e ensino (1976), desenvolve na obra os propósitos educacionais para atingir melhor 

êxito nas experiências educacionais e relata a falta de objetivos claros de alguns programas. 

Considera que há um trabalho educacional sendo desenvolvido sem respostas, mas é 

necessário fazer uma concepção das metas, que se tornam critérios de seleção de materiais, de 

                                                 
1 A primeira obra é datada de 1949. 
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conteúdo, procedimentos e atividades e os aspectos do programa educacional são meios de 

realizar objetivos educacionais básicos. A aprendizagem ocorre através do comportamento 

ativo do estudante, que aprende o que ele mesmo faz e os meios essenciais de educação são as 

experiências proporcionadas ao estudante. 

Tomás Tadeu da Silva (2003) ao falar das políticas educacionais escreve que estas 

autorizam certos grupos de especialistas e desautorizam outros, interpelam indivíduos nos 

diferentes níveis institucionais, atribuindo-lhes ações e papéis específicos, tais como: 

burocratas, delegados, supervisores, diretores, professores. Para o autor, as políticas 

curriculares movimentam toda uma indústria cultural montada em torno da escola e da 

educação. Descreve também o papel ideológico da escola, através do seu currículo, seja de 

forma direta, através das disciplinas, seja de uma forma mais indireta, através de disciplinas 

mais técnicas. Nas teorias críticas o currículo é um espaço de poder, que carrega marcas das 

relações sociais de poder e reproduz as estruturas sociais, o que faz do currículo um território 

político. 

Deste modo, um estudo pautado nas políticas de currículo e ressignificações no 

contexto da prática, não poderia utilizar senão da abordagem qualitativa de pesquisa tal como 

explicito no item que segue. 

 

 

1.2 Caracterização da pesquisa 

 

 

 A pesquisa é de caráter qualitativo e por essa razão recorri a duas estratégias 

diferenciadas de coleta de dados: a documental e a de campo. A pesquisa documental e de 

campo supõe o contato direto do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada, mediante um trabalho intensivo de investigação. Nesse sentido, em relação à 

primeira estratégia, utilizei como fonte de dados os documentos curriculares nacionais e 

municipais. Na pesquisa de campo foram sujeitos de pesquisas os professores dos Anos Finais 

do Ensino Fundamental, supervisor e gestor escolar que me possibilitaram capturar a 

perspectiva e o significado dos participantes em relação às políticas curriculares focalizadas. 

A pesquisa se caracteriza como um esforço cuidadoso para a descoberta de novas 

informações ou relações e para a verificação e ampliação do conhecimento existente, o 

caminho seguido nesta busca pode possuir contornos diferentes. A pesquisa qualitativa não 

procura enumerar ou medir os eventos estudados, parte de questões ou focos de interesse 
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amplo, que vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve, envolve obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas, lugares, procurando compreender os fenômenos sobre a perspectiva 

dos sujeitos em estudo. 

A pesquisa de campo é utilizada com o objetivo de obter informações a respeito de um 

problema para o qual se procura uma resposta ou uma hipótese que se quer comprovar ou 

descobrir novos fenômenos. 

 
As fases da pesquisa de campo requerem, em primeiro lugar, a realização de uma 
pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão. Ela servirá, como primeiro passo, 
para se saber em que estado se encontra atualmente o problema, que trabalhos já 
foram realizados a respeito e quais são as opiniões reinantes sobre o assunto. Como 
segundo passo, permitirá que se estabeleça um modelo teórico inicial de referência, 
da mesma forma que auxiliará na determinação das variáveis e elaboração do plano 
geral da pesquisa. Em segundo lugar, de acordo com a natureza da pesquisa, devem-
se determinar as técnicas que serão empregadas na coleta de dados e na 
determinação da amostra que deverá ser representativa e suficiente para apoiar as 
conclusões (MARCONI e LAKATOS, 2010, p. 169). 
 

 

A Pesquisa Documental vale-se de documentos institucionais, pessoais, fotografias, 

gravações, vídeos, leis, projetos, dentre outros. Estes documentos constituem-se fonte rica e 

estável de dados (GIL, 1991).  

Para Lüdke e André (1986, p. 38), "a análise documental pode se constituir numa 

técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações 

obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema". 

Entre os documentos analisados, em relação ao currículo para os Anos Finais do 

Ensino Fundamental, selecionei os documentos publicados a partir do ano 2000 pela 

Secretaria Municipal de Educação de Itajaí intitulados: Projeto Educativo: Diretrizes 

Básicas para o Ensino Fundamental da Rede Municipal de Itajaí (2000)2, Cadernos 

Metodológicos (2003)3 e as Matrizes e Habilidades das disciplinas de arte, ciências, 

educação física, ensino religioso, geografia, história, inglês, matemática e português 

(2007)4. Esses foram os únicos documentos sistematizados e disponibilizados aos professores 

no período. 

 

                                                 
2 Documento elaborado no ano de 2000, na gestão do prefeito Jandir Bellini, secretário municipal de educação 
Edison d’Ávila e diretora do departamento de ensino fundamental Maria Heidemann. 
3 Documentos elaborados no ano de 2003, na gestão do prefeito Jandir Bellini, secretário municipal de educação 
Edison d’Ávila e diretora do departamento de ensino fundamental Diná Corbetta da Silveira. 
4 Documento digital elaborado no ano de 2007, na gestão do prefeito Volnei Morastoni, secretária municipal de 
educação Elizete Furtado Cardoso e diretora do departamento de ensino fundamental Maria Dulce dos Santos da 
Silva. 
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1.3 Local da pesquisa 

 

  

 A pesquisa realizou-se em uma Escola do Ensino Fundamental da Rede Municipal de 

Ensino de Itajaí e foi definida considerando-se: o tempo de implantação e atuação na 

comunidade, a constituição do corpo docente – tempo de efetivação na rede e atuação na 

escola - história de envolvimento com os estudos curriculares. 

 A escola pesquisada situa-se em um bairro periférico em Itajaí e foi criada em 1985, 

completando 26 anos de existência em 2011. A escola é reconhecida na rede e na localidade 

como ponto de referência, de acesso e de atendimento às necessidades da comunidade e é 

considerada por essa um espaço aberto, alegre e acolhedor, que busca no cotidiano uma 

proposta de educação voltada às mudanças, à democracia, à justiça e à igualdade.  

 É compromisso da escola um trabalho coletivo com objetivos claros e ações 

comprometidas com a realidade da comunidade que está inserida, com sua organização 

fundamentada nos princípios éticos, desenvolvendo hábitos, atitudes e valores que favoreçam 

a cooperação, a colaboração e a solidariedade fundamentais para a eficácia da obra educativa5. 

 Na Proposta Pedagógica da escola é destacada a participação da família e da 

comunidade no planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações, os quais se tornam co-

responsáveis pelos resultados da escola. A proposta almeja um ensino de qualidade que 

incentive ao aluno a apropriação do saber, mobilizando o desenvolvimento de competências e 

habilidades, partindo da necessidade de uma formação continuada na busca constante de 

maior qualidade de vida para todos. 

 Hoje a escola atende aproximadamente 700 alunos nas Séries Iniciais e Finais do 

Ensino Fundamental, nos turnos matutino e vespertino. O quadro administrativo é composto 

por 08 profissionais, os professores de 1º ao 5º ano somam um total de 07 e de 5ª a 8ª série um 

total de 13 professores. A escola ainda possui 04 monitoras e 05 professores de programas.  

 Os programas mantidos pela escola são: CAP - Classe de Apoio Pedagógico, 

PROERD – Programa Educacional de Resistência à Violência e às Drogas, para alunos do 2º 

ao 5º ano. Para as séries finais o PROLEI – Programa de Leitura de Itajaí e Jornada Ampliada 

com Taekwondo e Capoeira.  

 O espaço físico da escola é de 1.165,65m2, e estrutura física de 765m2, assim 

distribuídos: 12 salas de aula; 01 pátio; 01 biblioteca; 01 quadra esportiva; 01 laboratório de 

                                                 
5 Dados retirados da Proposta Pedagógica da escola pesquisada (2009). 
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informática; 03 depósitos (pedagógico, limpeza e diversos); 01 cantina; 02 banheiros de 

alunos (masculino e feminino); 02 banheiros de funcionários (masculino e feminino); 01 

refeitório; 01 cozinha; 01 sala de direção; 01 sala de administração; 01 sala de especialistas; 

01 sala de professores; 01 sala de secretaria e 01 laboratório de informática que atende a todos 

os professores e alunos. 

 O quadro de docentes da escola é de 25 e desses, 13 professores, são das Séries Finais. 

Muitos atuam na escola há mais de 5 anos, o que registra uma trajetória de conhecimento da 

comunidade escolar e da realidade que a escola está inserida. 

 Está no programa da escola o estímulo à formação continuada dos professores que 

vem sendo efetivada nos últimos 10 anos com mais ênfase, principalmente nas questões 

didáticas, curriculares e pedagógicas, que possibilite aos educandos a cidadania consciente e 

participativa, com valores éticos, morais e espirituais, que integre família e comunidade. Para 

isso quer promover um ensino de qualidade, que forme cidadãos críticos, participativos e 

transformadores (ITAJAÍ, 2009). 

  

 

1.4 Sujeitos da pesquisa 

 

 

Convém ressaltar que no projeto inicial estavam computados 19 professores, 01 diretor 

e 01 supervisor escolar para entrevista. Até o momento da entrevista houve reestruturação na 

escola e foram então entrevistados 13 professores, 01 diretor e 01 supervisor escolar, que 

eram os que faziam parte do corpo docente da escola no momento das entrevistas.  

Participaram do processo de investigação 13 (treze) professores dos Anos Finais do 

Ensino Fundamental, das disciplinas de artes, ciências, educação física, ensino religioso, 

geografia, história, inglês, matemática e português, 01 supervisor escolar e 01 gestor escolar. 

Considerei os entrevistados que estavam atuando na escola no momento das entrevistas. 

 

1.4.1 Perfil dos entrevistados 

 

O quadro 1 apresenta o perfil dos entrevistados destacando as seguintes características: 

código de identificação do entrevistado, idade, tempo de atuação no magistério, formação na 

área e disciplina ministrada. 
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Quadro 1: Perfil dos sujeitos da pesquisa 

 

CÓDIGO IDADE TEMPO 

MAGISTÉRIO 

FORMAÇÃO DISCIPLINA 

P1 26 06 anos Licenciado em matemática Matemática 

P2 28 04 anos Licenciado em educação física Educação física 

P3 39 06 anos Licenciado em matemática Matemática 

P4 36 06 anos Licenciado em português Português 

P5 29 10 anos Licenciado em português Português 

P6 30 11 anos Licenciado em inglês Inglês 

P7 31 07 anos Licenciado em história História 

P8 47 15 anos Licenciado em artes (em andamento) Artes 

P9 32 03 anos Licenciado em ciências Ciências 

P10 45 10 anos Licenciado em história História 

P11 27 06 anos Licenciado em matemática Matemática 

P12 20 02 meses Licenciado em geografia (em andamento) Geografia 

P13 49 05 anos Licenciado em ciências da religião (em andamento) Ensino Religioso 

P14 41 26 anos Licenciado em pedagogia Diretora 

P15 31 07 anos Licenciado em pedagogia Supervisora 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dos 15 entrevistados, doze são graduados e atuam na área de formação e três 

(professor de artes, geografia e ensino religioso) ainda estão cursando a graduação. A faixa 

etária predominante dos entrevistados é de 26 a 35 anos (n 8, 53%), seguida da faixa de 36 a 

45 anos (n 4, 27%),  de 46 a 55 anos (n 2, 13%), e por último de 18 a 25 anos (n 1, 7%).  

Do tempo de experiência de magistério dos professores entrevistados identifiquei um 

grupo em idade de maturidade e significativo tempo de magistério. Dos 15 entrevistados, 11 

possuem mais de 6 anos de magistério.  

 

 

1.5 Procedimentos metodológicos 

 

 

A abordagem qualitativa exigiu a definição dos procedimentos metodológicos 

apresentados de forma sintética na figura 2: 
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Figura 2 – Processo metodológico 

 
Fonte: Produção do pesquisador (2011). 

 

Considerei que a figura, dividida em quatro momentos, melhor representaria o 

processo metodológico empreendido. 

 

Momento 1: 

No primeiro momento, a definição do tema e elaboração do projeto exigiu um 

levantamento bibliográfico minucioso que permitiu identificar o conhecimento já produzido 

sobre o assunto e os referenciais norteadores dos conceitos de currículo e política educacional. 

Nesse momento inicial, o projeto foi encaminhado para a Comissão de Ética em 

Pesquisa da UNIVALI (APÊNDICE H), garantindo dessa forma sua validade ética. 

 

Momento 2: 

Refere-se ao processo de coleta de dados. Como instrumento utilizei a entrevista 

semiestruturada, com perguntas abertas e fechadas. Para Queiroz (1988), a entrevista 

semiestruturada é uma técnica de coleta de dados que presume um diálogo entre o informante 

e o pesquisador, que dirige o processo de diálogo, de acordo com seus objetivos. As perguntas 

abertas “são aquelas em que a liberdade de resposta é total” (BARROS e LEHFELD, 2004, p. 

75). 

Antes de iniciar as entrevistas, os participantes foram informados previamente sobre 

os riscos e benefícios da pesquisa e para isso assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

• Definição do tema
• Levantamento 

bibliográfico e 
delineamento teórico 
metodológico

• Elaboração do projeto
• Comitê de ética

1. DO 
PROJETO

• Coleta de dados: 
entrevista semi-
estruturada

• Análise documental

2. DA 
PESQUISA

•Análise dos relatos de 

professores, supervisora 

e diretora

•Definição das categorias  

e Resultados

3. DA 
ANÁLISE

•Sistematização e 

reflexão (Políticas de 

currículo: 

ressignificações no 

contexto da prática)

4. DA 
SÍNTESE



27 
 

 

Esclarecido, autorizando o estudo: o responsável pelo departamento de ensino fundamental do 

município (APÊNDICE D), a diretora da escola (APÊNDICE E) e os participantes da 

pesquisa (APÊNDICE F). As entrevistas aconteceram com agendamento prévio junto à 

comunidade escolar, respeitando a disponibilidade de cada professor e, consistiram em coletar 

os depoimentos e fazer observações. Do mesmo modo o pesquisador e a orientadora 

comprometeram-se em assegurar a confidencialidade e a privacidade dos respondentes, 

mantendo sigilo absoluto sobre sua identidade e informações coletadas.  

Pelo instrumento identifiquei o perfil de formação dos entrevistados, o entendimento 

de currículo e o modo como as orientações curriculares são ressignificadas no contexto da 

prática. Procurei investigar o conhecimento dos entrevistados sobre os documentos 

curriculares: Projeto Educativo (2000), Cadernos Metodológicos (2003) e Matrizes e 

Habilidades (2007). Dos documentos indaguei os conhecimentos sobre a orientação 

epistemológica curricular e sua discussão na rede municipal. 

Para apresentar a visão e a postura do profissional de educação, li um pequeno texto 

com orientações curriculares do Projeto Educativo (2000) sobre o tema e enfatizei o 

entendimento de cada entrevistado sobre o conceito de matrizes e habilidades.  

Na busca pela compreensão da política curricular municipal perguntei sobre a seleção, 

organização e o contexto escolar, no tratamento dos conteúdos, e por fim, se os entrevistados 

teriam sugestões para implementar o currículo na rede municipal. 

 

Momento 3: 

O processo de análise iniciou após a tabulação dos dados e transcrição dos 

depoimentos (APÊNDICE J). 

A análise de conteúdo foi o procedimento utilizado no processo de análise dos 

depoimentos, pois “assenta-se nos pressupostos de uma concepção crítica e dinâmica da 

linguagem. Linguagem, aqui entendida [...] como expressão da existência humana que, em 

diferentes momentos históricos, elabora e desenvolve representações sociais no dinamismo 

interacional que se estabelece entre linguagem, pensamento e ação” (FRANCO, 2008. p. 13).  

Esse procedimento pressupõe a leitura e transcrição dos depoimentos, a ordenação e 

categorização dos dados por afinidades, a definição dos temas descritores “subtemas” e, a 

interpretação dos dados com base em autores que subsidiam o referencial teórico. 

 

Momento 4: 
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Representa o ápice do processo de investigação, pois requer um exercício teórico-

metodológico de diálogo entre a empiria e a teoria. É o momento em que o pesquisador 

procura estabelecer relações, conexões, interpretações das mensagens explícitas ou latentes 

dos sujeitos de pesquisa, procurando identificar os conceitos e as teorias delas decorrentes. 

A devolutiva dos resultados aos participantes acontecerá após a defesa da dissertação, 

na formação continuada oferecida pela instituição aos docentes em 2012/2. 
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CAPÍTULO II 

ALGUMAS APROXIMAÇÕES SOBRE POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL E 

CURRÍCULO 

 

 

“Nenhum compartilhamento de palavras ou de 
experiências é pleno ou sem conflitos, ainda que nos 
relacionemos como se o que falássemos pudesse ser 
compreendido pelos outros exatamente como supomos 
expressar” (LOPES e MACEDO, 2011, p. 10). 

 

2.1 Um referencial para análise de políticas públicas 

 

Ao trabalhar com as concepções de política e currículo, considerei relevante identificar 

o significado atribuído a esses termos, o que ajudou significativamente no desenvolvimento 

do trabalho e na análise dos documentos curriculares do próximo capítulo. O aprofundamento 

dessas definições permitiria eliminar possíveis lacunas no entendimento dos contextos 

envolvidos no processo de formulação das políticas públicas, assim como do seu processo de 

ressignificação na escola. 

Na área de política educacional, Stephen J. Ball, professor do Instituto de Educação da 

Universidade de Londres, é um dos pesquisadores de destaque, pois oferece recursos 

intelectuais para compreender como as políticas são produzidas, o que pretendem e quais os 

seus efeitos, notadamente, a partir da abordagem metodológica do ciclo de políticas. Os temas 

tratados pelo pesquisador são articulados com os conceitos de poder, justiça social, classes 

sociais, desigualdades sociais e discurso. A perspectiva dos trabalhos de Ball são, na sua 

grande maioria, desconstrucionistas e suas análises críticas fortemente articuladas ao contexto 

macrossocial (MAINARDES e MARCONDES, 2009).  

No Centro de Estudos Críticos de Políticas Educacionais da Universidade de Londres, 

Stephen J. Ball é um dos diretores associados e os pesquisadores, neste Centro, investigam os 

processos pelos quais as políticas educacionais são formadas, implementadas e 

experimentadas e procuram interrogar, avaliar e analisar políticas e suas contribuições, sejam 

elas positivas ou negativas. 

A abordagem do ciclo de políticas foi formulada por Ball e Bowe, na década de 90 e 

consiste em um referencial metodológico que possibilita a análise crítica e contextualizada  

desde sua formulação até a sua implementação no contexto da prática. Recentemente Ball, 

Maguire e Braun (2012) têm acrescentado um novo conceito às suas discussões sobre 
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políticas. Trata-se do conceito de atuação ou política colocada em ação (policy enactments), 

utilizados para indicar que as políticas, no contexto da prática são interpretadas e 

materializadas de formas diferentes e variadas e os atores envolvidos – professores, 

orientadores, diretores - possuem o controle do processo e não são somente implementadores 

das políticas. 

 Ball e Mainardes (2011) ao se referirem às políticas, escrevem que essas envolvem 

confusão, necessidades que são legais e institucionais, crenças e valores discordantes, 

incoerentes e contraditórios, pragmatismo, empréstimos, criatividade e experimentações, 

relações de poder de vários tipos, sedimentação, lacunas e espaços, dissenso e 

constrangimentos materiais e contextuais. 

 As políticas educacionais geralmente são pensadas e escritas para infraestruturas 

adequadas, sem considerar variações de contexto, recursos, desigualdades regionais e locais, 

sendo o Estado o principal ator político. As políticas não são fixas e imutáveis, podem ser 

interpretadas e compreendidas como resposta a problemas da prática. 

 
[...] políticas colocam problemas para seus sujeitos, problemas que precisam ser 
resolvidos no contexto. Soluções para os problemas postos pelos textos políticos 
serão localizadas e deveria ser esperado, que discernissem determinados fins e 
situações confusas. Respostas que precisam, na verdade, ser ‘criativas’ (BALL, 
2011, p. 45). 

 
  

Ball e Bowe (1992) propõem análise da abordagem do ciclo de políticas com os 

seguintes contextos: contexto de influência, contexto de produção de texto, contexto da 

prática. Mais tarde, em 1994, Ball acrescenta outros dois contextos ao referencial original, são 

eles o contexto de resultados/efeitos e o contexto de estratégia política. 

Os discursos políticos são construídos e os conceitos adquirem legitimidade no 

contexto de influência. Forma-se um discurso de base para a política, a partir de interesses 

entre grupos diversos. O discurso em formação por vezes alcança amparos, assim como pode 

ter bases fragilizadas por discursos que também exercem influência, principalmente através da 

mídia. Esse contexto está relacionado a interesses mais estreitos e ideológicos. 

No contexto de influência normalmente as políticas públicas são iniciadas e os 

discursos políticos são construídos. Nesse contexto, grupos de interesses disputam pela 

influência a definição das finalidades sociais da educação e do que significa ser educado. 

Redes sociais atuam nesse contexto dentro e em torno de partidos políticos, do governo e do 

processo legislativo. Os conceitos adquirem legitimidade e formam um discurso de base para 
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a política e está frequentemente relacionado com interesses mais estreitos e ideologias 

dogmáticas.  

O contexto da produção de texto está articulado com a linguagem do público. Os 

textos políticos são resultado de disputas e acordos e competem para controlar as 

representações da política. Essas representações adquirem fundamento nos textos oficiais e 

documentos políticos.  

O contexto de produção de texto normalmente está articulado com a linguagem do 

interesse público geral. Os textos políticos representam a política. Podem ser textos legais 

oficiais, textos políticos, comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, 

pronunciamentos oficiais, vídeos e outros. Muitas vezes não são coerentes e claros e podem 

ser contraditórios. Textos políticos são o resultado de disputas e acordos, pois os grupos que 

atuam na produção de textos competem para controlar as representações da política. As 

respostas a esses textos são vivenciadas dentro do terceiro contexto, o contexto da prática 

(MAINARDES, 2006). 

No contexto da prática as respostas aos textos políticos têm resultados reais e, levam a 

interpretações e recriações, que podem introduzir mudanças e transformações na política 

original. As políticas são intervenções textuais, que carregam limitações materiais e 

possibilidades. As respostas destes textos possuem conseqüências, que são experienciadas no 

contexto da prática, local que a política se encaminha (BALL, 2011). 

O contexto da prática possui importância estratégica, pois além da política ser 

implementada e interpretada, no contexto da prática ela pode ser recriada. Os profissionais de 

educação que atuam no contexto da prática não são leitores ingênuos, pois as políticas são 

interpretadas conforme as experiências, interesses e valores. 

De acordo com Mainardes (2006), no contexto da prática, a política pode estar sujeita 

a interpretação e recriação e, pode produzir efeitos e consequências que podem representar 

mudanças e transformações significativas na política original. Nessa abordagem professores e 

demais profissionais exercem papel ativo no processo de interpretação e reinterpretação das 

políticas educacionais. O que esses pensam e acreditam têm implicações para o processo de 

implementação das políticas. 

Logo, o ponto de análise na abordagem do ciclo de políticas volta-se sobre a formação 

do discurso da política e a interpretação que os profissionais na escola realizam para 

relacionar os textos da política com a prática. “Isso envolve identificar processos de 

resistência, acomodações, subterfúgios e conformismo dentro e entre as arenas da prática, e o 
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delineamento de conflitos e disparidades entre os discursos nessas arenas” (MAINARDES, 

2006, p. 50). Há vários níveis de produção de discursos e, cada um com seu significado. 

Na formulação de textos, há interesses e crenças que definem projetos no terreno de 

lutas do contexto de influência. No contexto da prática, há experiências, valores, histórias e 

relações de poder, ressignificando-os em novos discursos e textos da micropolítica. 

A abordagem do ciclo de políticas entende que as políticas educacionais são 

formuladas e implementadas pelo Estado de forma autoritária, num movimento linear e não-

dialógico. Escolas assumem novos papéis de forma imediata a contento do órgão central. Com 

isso assumem novas nomenclaturas. Há um grande distanciamento entre os objetivos das 

políticas e o que é implementado na unidade escolar. Os professores são olhados como os que 

resistem e pouco colaboram com as políticas educacionais. A abordagem concentra que a 

análise de políticas leve em conta a formação do discurso da política e a interpretação que os 

profissionais das escolas fazem para relacionar os textos da política com a prática (BALL, 

2011). 

 Os resultados são uma extensão da prática. Os resultados de primeira ordem referem-

se às mudanças na estrutura e na prática e são visíveis em locais específicos ou no sistema 

como um todo e decorrem de tentativas de mudar as ações ou comportamento dos professores 

ou profissionais que atuam na prática. Os resultados de segunda ordem referem-se ao impacto 

das mudanças nos padrões sociais. No contexto da prática, oportunidade e justiça social 

também acontecem, em particular àqueles relacionados ao desempenho e a outras formas de 

aprendizado. 

 Alguns resultados só poderão ser observados em longo prazo e tendem a desaparecer 

dentro de outros contextos de realização. O contexto de ação política pertence ao contexto de 

influência, porque é parte do ciclo de mudança das políticas, ou da mudança do pensamento 

sobre as políticas. O pensar e o discurso sobre as políticas podem ser mudados pela ação 

política e assim serem integrados ao contexto de influência. 

Os contextos, dependendo da realidade social, podem ser pensados de outra forma e 

entrelaçados a outros contextos. Por exemplo: no contexto de prática, poderia ter um contexto 

de influência e um contexto de produção de texto, de forma que o contexto de influência 

dentro do contexto da prática estaria na versão privilegiada da atuação. Podem existir disputas 

ou versões dentro do contexto da prática, com diferentes interpretações. Pode haver um 

contexto de produção de texto dentro do contexto de prática, quando materiais práticos são 

produzidos para utilização na atuação. As políticas podem ser refletidas em termos de 

espaços, de tempo, de trajetórias políticas. “Uma política tem uma trajetória semelhante à de 
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um foguete: decola, atravessa o espaço e depois aterrissa” (MAINARDES e MARCONDES, 

2009, p. 307).  

As políticas são sempre processo de vir a ser, num movimento constante de 

reinterpretação. O ciclo de políticas interrompe a passividade do profissional no contexto da 

prática e o ajuda a desenvolver autonomia para interpretar, reinterpretar e recriar políticas 

educacionais. Esse profissional é também autor das políticas educacionais, pois o ciclo de 

políticas pressupõe dinamismo, no qual todos os envolvidos são sujeitos e não simples 

executores.  

As políticas algumas vezes atingem a realização e, algumas vezes desaparecem. 

Desaparecem no decorrer do tempo ou levam muito tempo para se tornarem integradas. São 

algumas vezes apressadas ou atrasadas. “É necessário pensar sobre a velocidade das políticas, 

é necessário ter a dimensão do tempo, bem como do espaço (MAINARDES e 

MARCONDES, 2009, p. 307). 

A abordagem do ciclo de políticas estabelece uma ligação entre as posições do Estado 

e os processos micropolíticos ou macro e microanálises, e assim formula um referencial 

teórico que incorpora ambas as dimensões. Enfatiza que teorias de política educacional não 

devem limitar-se ao controle estatal, exigem compreensão baseada não no geral ou local, 

macro ou microinfluências, mas no relacionamento das mudanças entre eles e suas relações 

mútuas. 

Ball rejeita a ideia de que as políticas sejam implementadas. A política na prática é um 

processo complexo. Num primeiro momento “é textual, pois as políticas são escritas, 

enquanto que a prática é ação, inclui o fazer coisas” (MAINARDES e MARCONDES, 2009, 

p. 305). Quem coloca em prática as políticas necessita transformar a escrita em ação, algo 

difícil e desafiante de fazer. A efetivação da política na prática, que está envolvida em valores 

locais e pessoais, envolve um processo de atuação e interpretação de quem as representa, com 

o intuito de resolução das contradições. 

Esclarecidos os referenciais que norteiam a discussão das políticas, parece relevante, 

nesse momento, contextualizar as políticas educacionais no Brasil, especialmente as 

curriculares que deram suporte à organização do ensino fundamental em todo o sistema 

educacional brasileiro. 

 

 

2.2 Políticas educacionais  

 



34 
 

 

 No Brasil a reforma das políticas curriculares tem seu início nos anos 90, fato 

verificado pela multiplicidade de publicação de documentos orientadores dos parâmetros 

curriculares nacionais em todos os níveis de modalidades de ensino, decorrentes da influência 

da globalização econômica e cultural. 

A política educacional na década de 90 foi marcada por programas do Ministério da 

Educação que repercutiram na implementação de políticas educacionais nos estados e 

municípios como, por exemplo, a organização da escolarização em ciclos e o ensino 

fundamental de nove anos, os sistemas de avaliação, a autonomia financeira e a formação de 

professores. 

No governo Fernando Henrique Cardoso ocorreu impulso para a implementação de 

diretrizes de responsabilidade e atribuição do governo em cada nível e na gestão de recursos 

financeiros. A Constituição Federal de 1988, a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a LDB e a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, dão respaldo legal para os municípios 

estabelecerem os próprios sistemas de ensino, com certa autonomia na formulação das 

políticas educacionais, especialmente para a educação infantil e o ensino fundamental 

(ALVES, 2008). 

 No período de 1996 a 1998 foi introduzida no país uma série de políticas 

educacionais. Após a LDBEN, foram estabelecidos padrões para o currículo escolar, para a 

qualificação dos professores, assim como a criação e a produção de estatísticas educacionais e 

de avaliação dos estudantes brasileiros. Houve intensificação dos esforços para incrementar e 

descentralizar a gestão de programas administrados pelo MEC e agora eram transferidos para 

os estados e municípios. 

Com as políticas educacionais, a escola assumiu a responsabilidade de promover a 

aprendizagem de todos os alunos, independentemente da origem social e das condições 

culturais ou financeiras das famílias, legalmente obrigadas a matricular os filhos. Isso foi 

possível mediante propostas de formação para os professores, de acesso do aluno aos livros 

didáticos, de criação de parâmetros curriculares, de implantação de ciclos de progressão 

continuada e da avaliação externa. 

A permanência do educando no sistema escolar passou a ser considerada uma vitória e 

a educação, de direito básico, começa a ser entendida como prestação de serviço do Estado à 

população. As teorias econômicas neoliberais consolidaram no campo educacional a avaliação 

da qualidade por meio de provas para aferir o desempenho dos estudantes e para a melhoria 

do funcionamento das unidades escolares. 
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Em 2007 o MEC apresenta o Plano de Desenvolvimento de Educação como um 

caminho para promover a melhoria da qualidade na escola sem diferenças sociais. Essa 

promoção da qualidade do ensino e da melhoria da escola, teve como base os indicadores do 

IDEB, que incorporaram a ideia de que a política de inclusão não deve ser abandonada 

(MARCHELLI,  2010). 

Ao escrever sobre política educacional, Morgado (2010) fala da necessidade de 

instalar um projeto nacional para a promoção e a defesa da escola pública, que garante a 

aquisição e distribuição igualitária desse bem comum, e que o Estado assegure a intervenção e 

a regulação do processo sóciocomunitário da escola. O objetivo desse processo é garantir o 

acesso à educação e às oportunidades a todos, e estimulará o desenvolvimento de todas as 

pessoas, independente de sua classe social. 

 
[...] é necessário definir políticas educativas e curriculares que, para além do 
reforçarem a autonomia das escolas, por meio da concessão aos professores e demais 
agentes educativos de oportunidades de participação e decisão curriculares, 
promovam mudanças educativas sustentadas e sustentáveis – sustentadas porque 
resultam de uma planificação que, sem descurar imperativos de espectro nacional ou 
internacional, não deixam de ter em conta as características e necessidades de cada 
escola [...] (MORGADO, 2010, p. 34-35). 

 
 

Para isso é necessário adotar novo conceito de currículo, entendido como projeto 

social e deliberativo, com flexibilização e autonomia curricular, em oposição ao conceito de 

currículo delimitado nos territórios disciplinares e na sequencialidade que determina o que 

ensinar, no qual o currículo é instrumento de controle dos sujeitos. 

Por fim, a política curricular busca desalienar o trabalho da escola, levando o aluno a 

ser sujeito no processo de ensino-aprendizagem, na produção do saber desenvolvendo o 

estímulo e gosto pelo ato de aprender a partir de práticas educativas e aprendizagens 

significativas. Em outras palavras, trata-se de tirar do centro o ensino na figura do professor e 

desenvolver aprendizagem na qual professor e alunos são os principais protagonistas. 

Para que a política educativa tenha ainda mais eficácia é importante a valorização do 

profissional docente tanto financeiramente como na sua formação. Formação que não leve ao 

individualismo, mas ao trabalho em equipe, numa reflexão sobre “o que fazem?”, “como 

fazem?” e “por que é que o fazem?”, ou seja, a mudança deve ser pensada pelos professores e 

não para os professores. O desafio é o professor pensar o currículo como capacidade de 

decisão, não só na gestão curricular, mas no domínio da concepção e realização de projetos, 
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das metodologias inovadoras e os estilos de ensino, que adaptem aos interesses e motivações 

dos alunos com os quais trabalham (MORGADO, 2010). 

No livro Teorias de Currículo, (2011) Alice Cassimiro Lopes e Elisabeth Macedo, ao 

comentar sobre a política curricular observam que muitos estudos vinculam o currículo ao 

poder, à estrutura econômica, à ideologia e à hegemonia. Outros têm por base discursos 

curriculares e a história do pensamento curricular. 

 A política curricular no Brasil, muitas vezes tem sido interpretada como “guia para a 

prática, seja para orientar de forma técnica como a prática deve ser desenvolvida, seja para 

orientar de forma crítica como a prática deveria ser para assumir determinadas finalidades de 

transformação social” (LOPES e MACEDO, 2011, p. 234). 

A mudança do entendimento das políticas curriculares por parte dos professores é 

fundamental para melhorar as instituições de ensino e a educação. É importante que os 

profissionais de educação compreendam que sua atividade profissional não está ligada 

somente ao ensinar, mas vincula-se à capacidade de assumir com autonomia as decisões em 

favor dos alunos com que trabalham. 

 

 

2.3 Currículo 

 

 

No decorrer da história o currículo tem sido definido como rol de disciplinas, grade 

curricular, objetivo, conteúdos e atividades a serem implementadas pela escola, ou mesmo 

conhecimentos que o aluno deve aprender, resultados de aprendizagem, experiências recriadas 

pelos alunos; habilidades para serem desenvolvidas, muitas vezes visando a profissionalização 

dos alunos ou mesmo para que esses possam contribuir na reconstrução da sociedade. 

O debate sobre o currículo, usualmente esteve centrado na tradição anglo-saxônica e 

era entendido como conteúdo de ensino. Ao longo da história do pensamento curricular, esse 

foi dividido em temas, que eram os conteúdos de ensino e como instrução, que eram as ações 

para desenvolver os temas por meio de atividades práticas. 

Sacristán e Gómez (1998) enfatizam a dificuldade de definir currículo, pois esse 

expressa um conjunto de objetivos de aprendizagem selecionados que dão lugar à criação de 

experiências apropriadas com efeitos cumulativos avaliáveis. Esses por sua vez asseguram um 

sistema de revisão constante, nos quais se operam as oportunas reacomodações.  
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O estudo do currículo para os autores (1998) deve servir para oferecer uma visão da 

cultura das escolas, na dimensão oculta e manifesta, nas condições em que são desenvolvidas. 

É um processo que deve ser entendido de forma histórica, em determinada sociedade, 

selecionado de acordo com as forças dominantes, que reproduz e incide nesta sociedade, na 

qual interagem ideias e práticas e condicionam a profissionalização do docente, com 

flexibilidade para que os professores possam intervir no currículo. 

“A palavra currículo vem da palavra latina currere, correr, e refere-se a curso (ou carro 

de corrida). Etimologicamente o currículo “é definido como um curso a ser seguido, ou, mais 

especificamente, apresentado” (GOODSON, 1995, p. 31). “O currículo é confessada e 

manifestadamente uma construção social” (GOODSON, 1995, p. 83).  

Na construção do currículo há relação entre conhecimento e controle. Existe o 

contexto social em que o conhecimento é concebido e produzido e, existe a forma em que esse 

mesmo conhecimento é “traduzido” para uso em ambiente educacional particular, nesse caso 

as salas de aula. O contexto social da formulação do currículo leva em consideração ambos os 

níveis. 

O currículo resulta de discursos diferentes, de intenções diversas, de representações 

várias. Nem sempre traz aparente, tudo o que pode mostrar, significar ou produzir.  O 

currículo é representação simbólica, é transgressão, é jogo de poder, são inclusões e 

exclusões, produto de uma lógica explícita e implícita (COSTA, 1998).  

O currículo deve consistir totalmente de conhecimento proveniente de disciplinas, pela 

razão de que as disciplinas revelam o conhecimento em suas formas ensináveis. Em síntese, 

não necessitamos de teorias sobre prescrições curriculares, mas de estudos e, eventualmente, 

de teorias sobre elaboração e aplicação de currículo (GOODSON, 1995). 

A visão de currículo como prescrição se desenvolve com base na ideia de que 

podemos definir desapaixonadamente os principais ingredientes do curso de estudos e, em 

seguida, continuar com o ensino dos diversos segmentos e sequências numa variação 

sistemática. Currículo como prescrição sustenta seu controle nos governos centrais, nas 

burocracias educacionais ou na comunidade universitária.  

Ranghetti e Gesser (2011) afirmam que ao longo da história vários movimentos 

demarcaram o campo curricular: o movimento da eficiência social (BOBBIT, 1918 e 

CHARTES, 1923), com o objetivo de preparar habilidades profissionais direcionadas para a 

indústria, numa inspiração técnica; o movimento da escola progressista de Dewey (1900-

1930), com o objetivo de oportunizar experiências direcionadas para os interesses e 

necessidades dos alunos, visando sua autorrealização, numa inspiração prática; o movimento 
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reconstrucionista social de Harold Rugg e George Counts (1932), que visava preparar os 

indivíduos para a construção de uma nova ordem social, inspirada no marxismo e na 

emancipação. 

Do surgimento do currículo6 até a década de 70, esse constituiu-se como teorias 

tradicionais de currículo. Na década de 70 até início de 1990 o currículo se caracteriza pelas 

teorias críticas. A partir dos anos 90 o currículo vem sendo marcado pelas teorias pós-críticas. 

As teorias tradicionais estavam mais centradas em elaborar e organizar o currículo. As 

teorias críticas colocam em questão os arranjos sociais e educacionais, com ênfase nas 

desigualdades e injustiças sociais, no sentido de desenvolver técnicas para compreender o que 

o currículo faz, com possibilidade para construir propostas para entender o conhecimento 

escolar e a estrutura de poder na sociedade.  

Do ponto de vista crítico o currículo não é mais estruturado de forma fragmentada e 

disciplinar, mas com fundo social, cultural e histórico, que possibilita aos professores e alunos 

possibilidades para resolver problemas, fomentar o senso crítico, com prerrogativa para a 

justiça social. O conhecimento visa preparar os estudantes para o dia a dia na sociedade 

(RANGHETTI e GESSER, 2011). 

O modelo curricular crítico apresenta o currículo voltado para a reconstrução social. 

Suas características são: 

 
[...] diálogo, pelos processos de construção e reconstrução coletiva da aprendizagem, 
pela participação ativa dos alunos e do professor como articulador dos processos de 
aprendizagem, pela avaliação emancipatória e pelos processos de construção e ação 
democráticos, críticos e emancipatórios (RANGHETTI e GESSER, 2011, p. 33). 

 
  

As teorias tradicionais (BOBBIT, 1918; CHARTES, 1923; DEWEY, 1900-1930) 

apresentam um discurso científico, normativo, inspirado na modernidade e na técnica. São 

termos dessa teoria o ensino, a aprendizagem, a avaliação, a metodologia, a didática, a 

organização, o planejamento, a eficiência e os objetivos. O currículo na teoria tradicional é 

definido como o conjunto ordenado de elementos para desenvolver o ensino. 

As teorias críticas (FREIRE e outros, 1970) possuem um discurso dialético, 

processual, de inspiração no materialismo histórico. Termos como ideologia, reprodução 

cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais e de produção, 

                                                 
6 A literatura não tem uma marcação exata daquilo que se conceitua hoje como currículo. De acordo com 
Hamilton é preciso retroceder até Glasgow em 1633. O Oxford English Dictionary registra que o termo currículo 
foi utilizado pela primeira vez pela Universidade de Glasgow para referir-se a um plano estruturado de estudos. 
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conscientização, emancipação, libertação, currículo oculto e resistência são próprios das 

teorias críticas. Nestas teorias currículo é o lugar que, ativamente, se produzem significados 

sociais (RANGHETTI e GESSER, 2011). 

As teorias pós-críticas (PINAR e outros, 1990) têm discurso subjetivo, de inspiração 

pós-moderna. Identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação, discurso, saber-

poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo são termos 

dessas teorias. O currículo é definido como um artefato social que tem um papel de 

construção pela linguagem e pelo discurso. Para as teorias críticas e pós-críticas nenhuma 

teoria é neutra ou desinteressada e está implicada em relações de poder (RANGHETTI e 

GESSER, 2011). 

Os currículos são construídos historicamente e possuem intencionalidades, valores, 

conteúdos. Podemos observar isso pelas reformas educacionais e curriculares nos diferentes 

momentos históricos, que muitas vezes, são direcionadas conforme necessidades econômicas, 

sociais e políticas, em outras palavras, de acordo com o modo de produção capitalista 

(RANGHETTI e GESSER, 2011). 

 O currículo escolar sofre influências de vários contextos. O currículo brasileiro sofreu 

influência dos modelos curriculares Norte Americanos e teorias e práticas curriculares surgem 

no Brasil imigradas dos Estados Unidos.  Dados esses que são verificados nos anos 20 e 30, 

com aumento do modo de produção capitalista, da necessidade de mão de obra com maior 

qualificação. 

O princípio curricular brasileiro está relacionado ao pragmatismo norte americano de 

Dewey e Kilpatrick, que no Brasil foram difundidos pelos pioneiros, que buscavam superar a 

escola tradicional e propunham educação integral que estivesse voltada para o 

desenvolvimento intelectual, físico e moral, mas não deixaram de lado o tecnicismo dos anos 

60 (RANGHETTI e GESSER, 2011).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 propiciou ao currículo 

certa margem de flexibilidade às escolas, quando possibilitaram que essas definissem parte de 

seu currículo. Após o golpe militar de 1964 surge uma tendência crítica marxista, que analisa 

as questões educacionais a partir de um prisma sociológico. 

Segundo Sacristán (2000, p. 14-15), o currículo pode ser analisado a partir de cinco 

âmbitos diferenciados: 

 
• O ponto de vista sobre a função social como ponte entre a sociedade e a escola. 
• Projeto ou plano educativo, pretenso ou real, composto de diferentes aspectos, 

experiências, conteúdos, etc. 
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• Fala-se do currículo como a expressão formal e material desse projeto que deve 
apresentar, sob determinado formato, seus conteúdos, suas orientações e suas 
sequências para abordá-lo, etc. 

• Referem-se ao currículo os que o entendem como um campo prático. Entendê-lo 
assim supõe a possibilidade de: 1) analisar os processos instrutivos e a realidade 
da prática a partir de uma perspectiva que lhes dota de conteúdo; 2) estudá-lo 
como território de intersecção de práticas diversas que não se referem apenas aos 
processos de tipo pedagógico, interações e comunicações educativas; 3) sustentar 
o discurso sobre a interação entre a teoria e a prática em educação. 

• Referem-se a ele os que exercem um tipo de atividade discursiva acadêmica e 
pesquisadora sobre todos estes temas. 

 
 

O currículo relaciona-se com a instrumentalização que faz da escola  um determinado 

sistema social, dotando o conteúdo e a missão expressa por meios quase universais em todos 

os sistemas educativos, apesar dos condicionamentos históricos e peculiaridades de cada 

contexto e adquirem certa especificidade em cada sistema educativo (SACRISTÁN, 2000). 

Definir currículo é descrever as funções da escola e enfocá-las na história e sociedade 

em que está inserida a escola, levando em conta determinado nível de educação e instituição, 

como forma de ter acesso ao conhecimento e entra em contato com a cultura. 

  
O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um modelo 
coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das crianças e dos 
jovens, que tampouco se esgota na parte explícita do projeto de socialização cultural 
das escolas. É uma prática, expressão, da função socializadora e cultural que 
determinada instituição tem, que reagrupa em torno dele uma série de subsistemas 
ou práticas diversas, entre as quais se encontra a prática pedagógica desenvolvida 
em instituições escolares que comumente chamamos de ensino (SACRISTÁN, 
2000, p. 15-16). 

 
 

A prática curricular se expressa em comportamentos diversos e estabelece diálogos 

entre todos os segmentos escolares e familiares, expressando a prática e contextualizando a 

mesma. Cultura, códigos pedagógicos e ações práticas expressam e modelam os conteúdos e 

as formas de serem trabalhados e se realizam os fins da educação. 

Domingues (1988) escreve que o currículo é uma manifestação da cultura na escola e a 

essência consiste no desvelar da história do eu individual com o desvelar da história do eu 

coletivo, ou seja, o ir e vir do particular para o universal. 

Ranghetti e Gesser (2011) descrevem três paradigmas de desenvolvimento do 

currículo a partir dos referenciais apresentados por James B. MacDonald: técnico-linear, 

circular-consensual e dinâmico-dialógico. 

O paradigma técnico-linear tem como objetivo a educação direcionada para a 

preparação dos indivíduos para o desempenho de funções específicas: mão-de-obra 
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qualificada para o mercado de trabalho, ou seja, funções atreladas ao desenvolvimento 

econômico do país. No paradigma circular-consensual o currículo está centrado nas 

experiências dos alunos e necessidades latentes, pois o conhecimento deve resultar da 

vivência, da prática, da comunicação intersubjetiva, ou seja, não pode ser depositado e 

imposto de fora para dentro. O paradigma dinâmico-dialógico tem como objetivo auxiliar os 

alunos a refletirem de forma crítica sobre as formas que modelam suas vidas e sobre os 

conteúdos que são passados como verdades. 

Domingues (1988), por sua vez, aprofunda esses paradigmas apresentados por 

MacDonald  e assume duas premissas no campo de currículo: o interesse humano, técnico que 

é a raiz do pensamento curricular e, as diferenças do pensamento curricular que surgem dos 

diferentes enfoques de pesquisa, ou seja, o empírico-analítico, o histórico-hermenêutico e o 

praxiológico. Para esse autor o paradigma técnico-linear tem como fonte de pensamento as 

ideias de Ralph W. Tyler (1949); o interesse no consenso advêm do paradigma  de Maxine 

Greene (1949) e de Willian F. Pinar (1975); e, o paradigma dinâmico-dialógico, emerge do 

processo dialógico, com interesse de emancipação, fundamentado em Michael Apple (1975) e 

Henry Giroux (1983) dois dos seus mais proeminentes porta-vozes. 

 No paradigma técnico-linear, Bobbitt, influenciado por princípios de administração 

cientifica usados na indústria, parte de uma analogia entre o processo orientador da escola e 

da indústria e elabora um paradigma de currículo com os seguintes princípios básicos: 

preparar indivíduos para desempenhar funções definidas em uma situação definida e, basear o 

conteúdo curricular numa análise das funções e situações específicas a serem desempenhadas. 

Nesse princípio o aluno é visto como matéria bruta a ser transformada em útil, sob o controle 

de um técnico qualificado. 

 Essas ideias influenciaram Tyler que tem como objetivo o núcleo racional, no qual 

todas as ideias giram, baseadas na razão e na realidade. Os objetivos são formulados a partir 

dos interesses e necessidades dos alunos, da vida fora da escola e por sugestões dos 

especialistas em currículo. Esses serão passados através do filtro filosófico (valores), do filtro 

psicológico (aprendizagem) que definiram os objetivos educacionais e destes a seleção e 

organização das experiências de aprendizagem, culminando na avaliação para detectar se os 

objetivos foram alcançados (DOMINGUES, 1988).  

 Na análise das propostas de Tyler verifica-se o interesse técnico-linear, que enfatiza o 

que deve ser ensinado é preparado a priori e separado do como deve ser ensinado. As 

preocupações são para definir os elementos relevantes ou variáveis no currículo e criar um 

sistema para tomar decisões para desenvolver o currículo. 
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 Hoje, o movimento curricular iniciado por Bobbitt não apresenta novidades, pois o 

currículo continua sendo visto como assunto técnico, empírico e analítico e muitas vezes 

pretende-se mostrar que ele é livre de qualquer influência. 

 No paradigma circular-consensual é possível identificar a aplicação do enfoque 

histórico-hermenêutico no trabalho de currículo. O currículo está focado nas experiências dos 

alunos e suas necessidades evidenciadas. 

 O aluno é criador e construtor de seu próprio currículo, deve gerar e mudar 

significados sobre si, sobre os outros, sobre o mundo, através da autorreflexão. O 

conhecimento não é doado, trazido de fora para dentro, mas resulta da vivência, da prática, da 

comunicação e o professor caminha junto com o aluno (DOMINGUES, 1988). 

 Nesse caminhar juntos não pode ser negado o papel da escola como espaço destinado à 

socialização do saber sistematizado e centrar-se no aqui e agora, que anula a curiosidade 

intelectual e substitui a descrição teórica para troca de experiências, o que pode criar 

obstáculos para determinadas camadas terem acesso ao conhecimento historicamente 

elaborado. O importante é tornar professores e alunos sujeitos do processo de aprendizagem e 

a comunicação entre esses, ser o centro do método de ensino. 

 Todavia no paradigma dinâmico dialógico ocorre a inspiração no enfoque 

praxiológico, com base no pensamento neo-marxista: o currículo não pode ser separado da 

totalidade do social e deve ser historicamente situado e culturalmente determinado; o 

currículo é político e tem por objetivo a emancipação das camadas populares; e a crise que 

atinge o campo de currículo não é de conjuntura e sim, de caráter estrutural. 

 Os autores que trabalham com o paradigma dinâmico dialógico estão centrados em 

criticar e desarticular o paradigma técnico-linear, consideram que o velho paradigma de 

currículo não serve mais. Surgirá outro que irá incorporar elementos do velho paradigma 

quando ocorrer a ruptura epistemológica. 

 Dessas três tendências de paradigmas surgem duas tendências. A primeira que sustenta 

um currículo como elemento chave na apropriação do saber dominante pelas camadas 

populares. O currículo deve estar preocupado com os atos políticos para a transformação 

social. Seu objetivo é auxiliar os alunos a refletirem criticamente sobre a vida e os mitos que 

são passados como verdade. Querem a desmistificação dos conteúdos curriculares. 

 Outra tendência que nega o currículo como elemento chave na apropriação do saber 

dominante pelas camadas populares, diz que o currículo na sociedade de classes, marcado 

pela produção capitalista, não pode corrigir os defeitos desta sociedade, pois o currículo é 

parte dos defeitos. Falam da necessidade da revolução social. Professores e alunos devem ter 
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o direito de engajamento político e o currículo passa a ser entendido como ato de toda a 

sociedade. Aqui ocorre o abandono do específico do currículo que o torna reflexão sobre a 

sociedade (DOMINGUES, 1988). 

 
Apesar das divergências entre o paradigma circular-consensual e o dinâmico 
dialógico, é possível identificar entre eles pontos de convergência, que podem ser 
observados nos seguintes aspectos: 
a) ambos os paradigmas foram influenciados, de alguma forma, pelas idéias de 

Paulo Freire; 
b) ambos se posicionam contra o caráter empiricista, tecnicista, formalista e 

burocrático do paradigma técnico-linear; 
c) ambos minimizam a utilizam da avaliação da aprendizagem como elemento 

estimulador para a competição entre os alunos; 
d) ambos introduzem e desenvolvem, embora por ângulos diferentes, o conceito de 

currículo oculto; 
e) ambos avaliam a escola como uma instituição fundamentalmente opressora; 
f) os curriculistas que trabalham com esses dois paradigmas são unânimes em 

reconhecer que existe grande discordância dentro do movimento 
(DOMINGUES, 1988, p. 41). 

 
 

O conceito de currículo abrange diversos seguimentos da educação, associá-lo a 

apenas um documento didático, é deixar de lado a abrangência de uma séries de aspectos do 

âmbito educacional e social da relação das experiências humanas a favor da prática educativa. 

Há hoje um desenvolvimento científico e tecnológico visível. Nesse aspecto, a escola 

precisa repensar sobre a sua função e como atua no contexto atual. A escola não é a única 

fonte do conhecimento e continua trabalhando com aprendizagens dissociadas da experiência 

dos alunos. Para Sacristán (2000) o distanciamento é fruto da seleção de conteúdos no 

currículo. 

Contexto educacional e currículo estão ligados pelo planejamento, materiais, políticas 

e pelo professor nas tarefas de aprendizagem e avaliação dos resultados. A política educativa 

estabelece formas de escolhas, de pôr em ordem e mudar o currículo dentro do sistema, o que 

torna claro o poder e a autonomia dos agentes sobre esse e se dá o início da prática educativa. 

 Na contemporaneidade, Sacristán (2000) escreve que o tratamento curricular está 

calcado na problemática de qual objetivo quer atingir, o que ensinar, por que ensinar, para 

quem ensinar, quem detém o acesso do conhecimento e sua inter-relação, quais os processos e 

escolhas que chegam e modificam a prática, seus recursos, tempo e espaço, o sucesso do 

trabalho e sua avaliação para uma possível retomada da prática. 

 A concepção curricular possui enfoques ideológicos, sociológicos, antropológicos etc. 

O currículo é uma forma de acesso ao conhecimento não estático, mas se realiza em contato 

com a cultura. Sacristán (2000, p. 16) salienta que: 
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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 se produz ao mesmo tempo: conteúdos (culturais 
e intelectuais e formativos), códigos pedagógicos e ações práticas através dos quais 
se expressam e modelam conteúdos e formas.  

 
 

O equilíbrio de interesses e forças que age sobre o sistema educativo em dada 

circunstância e realiza o fim da educação é expresso pelo currículo. A “escolaridade será vista 

como uma cultura” (Sacristán, 1999, p. 180) e a “[...] educação é reprodução e também aposta 

na construção de um projeto para os sujeitos, para a sociedade e, portanto, ela mesma é 

criadora de cultura no sentido de transformar a cultura existente [...] educar requer um projeto 

com uma direção [...]”. O autor ainda acrescenta que “a educação serve não só para reproduzir 

realidades, mas para reconstruir a tradição que compõem a cultura, ou as culturas, e alcançar 

um ideal de vida, que é o desafio do futuro” (SACRISTÁN, 1999, p. 181). 

Entender que a educação constrói, reproduz o objetivo educacional e reconstrói a 

memória dos alunos. Nesse prisma de cultura e currículo, Sacristán (1999, p. 169) apresenta 

as seguintes concepções de currículo: “tradicional, que valoriza os conteúdos; progressista, 

que valoriza o que o sujeito representa e, utilitarista, que foi acrescentado pela modernidade. 

O citado autor (1999) acrescenta que “o currículo é uma construção peculiar dentro do 

âmbito escolar, mas não sempre um produto construído pela pedagogia ou pela psicologia, 

como às vezes, a crítica à degradação da qualidade do ensino quer fazer parecer” 

(SACRISTÁN, 1999, p. 156). 

A proposta de Sacristán (1999) é um currículo com cultura e linguagem 

universalizada: “valores dados como válidos, universalmente, como meta na construção das 

sociedades e do indivíduo e um lugar para o específico, sem obsessão comunitarista” 

(SACRISTÁN, 1999, p.189). O que o autor quer é reconhecer que a identidade cultural está 

em segundo plano, pois ser iguais é a base da identidade cultural. O que necessita ser feito é 

entender as identidades coletivas como formas abertas e que dialogam umas com as outras e 

que os educadores possam entender a epistemologia presente nas correntes curriculares. 

A epistemologia que é a doutrina do saber é também chamada teoria do conhecimento. 

Epistemologia ou teoria do conhecimento (do grego episteme, que quer dizer conhecimento, e 

logos, discurso). É um ramo da filosofia que trata dos problemas filosóficos relacionados à 

crença e ao conhecimento. E é nesse âmbito, no nível das relações com o conhecimento, que 

se interconectam currículo e epistemologia e é nesse ponto de conexão que se instaura esse 

estudo.  
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A epistemologia é uma palavra que designa a filosofia das ciências, porém com um 
sentido mais preciso. Não é uma teoria geral do saber ou teoria do conhecimento que 
seria objetivo da gnosiologia, nem é um estudo dos métodos científicos que seria 
objeto da metodologia, mas é parte da filosofia que se ocupa especialmente do 
estudo crítico da ciência em seu detalhamento prático, isto é, da ciência como 
produto e como processo; nesse sentido, é um estudo fundamentalmente a posteriori 
(GAMBOA, 2007, p. 27). 

 
  

Penna (2000) considera a epistemologia como a reflexão sobre a natureza do 

conhecimento, suas formas, suas características, suas origens, seus limites, seus obstáculos 

sobre a verdade.  

A abordagem epistemológica ajuda a entender as implicações ideológicas presentes 

nos diversos paradigmas científicos dos vários tipos de conhecimento. Busca superar o senso 

comum tradicional, revela implicações filosóficas e ideológicas e funciona como um exercício 

de vigilância, “vigilância para revisar permanentemente os limites do próprio conhecimento e, 

assim, abrir novos horizontes para o desenvolvimento do conhecimento humano” 

(GAMBOA, 2007, p. 61).  

Estudar de forma epistemológica significa um estudo crítico dos princípios, da 

hipótese e resultados das diversas ciências, que se destinam a determinar a origem lógica, seu 

valor e seus objetivos. 

 
A análise epistemológica supõe a compreensão da obra cientifica como um todo 
lógico que articula diversos fatores, os quais lhe dão unidade de sentido. Essa 
unidade de sentido se produz em condições histórico-sociais que a determinam e a 
caracterizam como única e como parte do processo maior da produção do 
conhecimento humano (GAMBOA, 2007, p. 53). 

 
 

Desse modo, a preocupação em compreender como, historicamente foram se 

constituindo as teorias de currículo fundamenta-se nesse pressuposto epistemológico, isto é, 

busca-se entender os paradigmas científicos que nortearam a construção dos currículos, e os 

modos como se articulam os diversos fatores na sua construção e como foram assumindo uma 

unidade de sentido a partir de determinadas ideologias e/ou matrizes teóricas de compreensão 

do currículo em articulação com a cultura. 

Nesse sentido na presente pesquisa meu movimento de análise caminhou no sentido de 

observar a unidade de sentido que norteia a concepção de currículo na rede municipal de Itajaí 

a partir dos seus documentos norteadores e da interpretação dos professores no contexto da 

prática. No entanto, do mesmo modo como afirma Gamboa, essa produção se deu em 
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condições histórico-sociais que determinaram (pelo menos em parte) que esse discurso assim 

se constituísse. 

A primeira década do ano 2000 testemunha um momento de transformação na 

concepção do conhecimento, especialmente por influência das revoluções tecnológicas e 

culturais, experienciadas nesse período em todo planeta. Na educação essa mudança 

paradigmática em relação à compreensão do papel do aluno, do professor e da escola, também 

ocorreu e consequentemente tais mudanças não poderiam deixar de se revelar na produção 

dos textos desse momento histórico. 

Lopes, Macedo e Alves (2006) escrevem que à escola cabe garantir aos que a ela têm 

acesso uma experiência de cidadania, que forme para as situações cotidianas e contribua para 

a construção de um mundo mais justo. Com base nisso percebo que as reformas educacionais 

ocidentais são marcadas por mudanças na organização curricular, em defesa de currículo 

integrado.  

 
Mudanças na organização curricular dependem de mudanças mais profundas nas 
relações sociais e culturais, e nas relações de poder, não sendo derivadas, portanto, 
apenas de decisões de alguns grupos favoráveis à inter-relação de determinados 
saberes (LOPES, MACEDO e ALVES, 2006, p. 153-154). 

 
 

Explicações para as convergências nas propostas curriculares, muitas vezes estão 

ligadas às exigências da Organização das Nações Unidas, o Banco Mundial e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento. A globalização econômica interfere na política e na 

cultura e leva a certa homogeneização das diferentes políticas curriculares atuais (LOPES, 

2008). 

 As políticas globais, segundo Ball (2011), têm variações, sutilezas e nuances 

hibridizadas nos contextos nacionais, e essas são aplicadas com diferentes graus de 

intensidade nas políticas educacionais.  

Na hibridização (LOPES, 2008), os discursos perdem sua originalidade, rompem 

sistemas culturais e formam novos discursos, ocorre a desterritorialização cultural e a 

expansão dos gêneros impuros. Marcas originais são rompidas, coleções organizadas pelos 

sistemas culturais e novas coleções são formadas, os processos simbólicos são 

desterritorializados e os gêneros impuros7 se expandem. O discurso pedagógico, segundo 

                                                 
7 Gêneros impuros são não somente a mistura difusa de discursos, mas sua tradução e recontextualização, muitas 
vezes deslocados, o que leva ao indeterminismo, falta de significado e certo disfarce no processo de 
ressignificação. 
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Lopes (2008, p. 29): “é uma recontextualização de textos e de suas relações sociais geradoras, 

a partir de posições dominantes no interior dos campos econômico e de controle simbólico”. 

O currículo tem significado a grade curricular com as disciplinas, as atividades, os 

planos de ensino dos professores, as experiências propostas e vividas pelos alunos. Há um 

aspecto comum ao que se chama currículo, que é a ideia de organização das experiências de 

aprendizagem realizada para desenvolver o processo educativo (LOPES e MACEDO, 2011). 

A política educativa responsável pelas escolhas, por em ordem e mudar o currículo 

dentro do sistema, nos remete a quais conteúdos selecionar e quem os seleciona e o professor 

é o mediador entre o currículo e o aluno. 

 A garantia do discurso ter um centro provisório e contextual é a articulação em torno 

de algo que quer se mudar e que seja comum a um determinado grupo. Grupo formado por 

sujeitos marcados pela contingência e que tomam decisões sem base racional a priori e defina 

a direção mais adequada para o processo político. “Toda e qualquer representação provisória 

da sociedade ou de qualquer outro fenômeno social é sempre apenas uma parte limitada da 

possibilidade de significação” (LOPES e MACEDO, 2011, p. 253). 

 Sendo assim, o currículo torna-se luta política pela sua significação, pela significação 

do que vem a ser sociedade, pela justiça, pela emancipação e pela transformação social. 

Entender o processo curricular através do ciclo de políticas nos contextos de influência, 

produção de texto, contexto da prática, o contexto de resultados/efeitos e o contexto de 

estratégia política, incita os profissionais de educação a serem responsáveis pelas escolhas, a 

pôr em ordem e mudar o currículo dentro do sistema.  

O estudo feito sobre as políticas públicas, as políticas educacionais e o currículo 

possibilita uma melhor compreensão dos documentos curriculares analisados no Capítulo III, 

e consequentemente das entrevistas que posteriormente serão abordadas. 
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CAPÍTULO III 

POLÍTICAS CURRICULARES: ANÁLISE DOS DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

 

Seja escrito, falado, velado, o currículo é um texto que 
tenta direcionar o “leitor”, mas que o faz apenas 
parcialmente (LOPES e MACEDO, 2011, p. 42). 

 

3.1 Documentos do MEC em relação ao currículo para os anos finais do ensino 

fundamental  

 

 

A LDBEN/96, no artigo 32, destaca que o ensino fundamental é obrigatório, com 

duração de nove anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos seis anos de idade e terá 

como objetivo a formação básica do cidadão, no desenvolvimento da capacidade de aprender, 

tendo como base a leitura, a escrita e o cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, 

do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores no qual está fundamentada a 

sociedade. 

A Resolução CNE/CEB nº 002, de 07 de abril de 1998 institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, que são o conjunto de definições 

doutrinárias sobre os princípios, os fundamentos e o procedimento da educação básica, 

expressas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que 

orientarão as escolas brasileiras dos sistemas de ensino na organização, articulação, 

desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. 

Como diretrizes curriculares são destacados os princípios éticos da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum; os princípios dos Direitos e 

Deveres da Cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática; os 

princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade e da diversidade de manifestações 

artísticas e culturais. 

Da educação básica, a LDBEN/96 reitera (Artigo 24) que esta será organizada com 

carga horária anual mínima de oitocentas horas, distribuídas em duzentos dias, sendo que a 

classificação de série ou etapa poderá ser feita por promoção, por transferência e, por 

avaliação feita pela escola. Nas unidades escolares que adotam a progressão regular podem 

ser admitidas formas de progressão parcial, respeitando a sequência do currículo e as normas 

do sistema de ensino. 
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Quanto aos currículos do ensino fundamental e médio, esses devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino, de forma diversificada, 

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

clientela. 

 No que se refere à organização e o currículo do ensino fundamental e médio, a Lei de 

Diretrizes e Bases/96, dispõe: 

  
Art. 26º. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, 
por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 
§ 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o 
estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e 
natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. 
§ 2º. O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos 
níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos. 
§ 3º. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente 
curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da 
população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. 
§ 4º. O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes 
culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 
indígena, africana e européia.  
§ 5º. Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da 
quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha 
ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição 
(BRASIL, 1996, p. 23 e 24, grifo meu). 

 
 

Como se observa são referenciais do currículo, de acordo com a LDBEN/96, as 

grandes áreas do conhecimento como: língua portuguesa, matemática, arte, história, geografia, 

ciências, educação física e língua estrangeira, com ênfase para a base comum e as 

diversidades culturais evidenciadas nas contribuições das diferentes culturas e etnias para a 

formação do povo brasileiro. 

O que há de novo no texto da política educacional? Especialmente nas políticas 

implantadas na década de 90, como a LDBEN/96 nacional. Se analisarmos o artigo 26, 

observa-se ali indícios de um discurso direcionado para a relação global, local, regional, uma 

preocupação com a diversidade, o que demonstra um diálogo com as políticas internacionais 

do período. 

Políticas nacionais são um constante processo de empréstimo e cópia de fragmentos e 

partes de ideias de outros contextos, de uso e melhoria das abordagens locais já tentadas e 

testadas, de teorias, de tendências e modas. As políticas nacionais necessitam ser 
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compreendidas como o produto de um nexo de influências e interdependências (BALL, 

2001). 

As formas de mercado definem e determinam as relações no estado, entre esse a 

sociedade e a economia. Há um processo de convergência das políticas educativas e de bem 

estar social em países que possuem distinção entre essas. Ball (2001) discute a possibilidade 

de políticas com uma base de princípios e tecnologias comuns, nos quais mecanismos 

operacionais são idênticos e efeitos de primeira e segunda ordem são semelhantes.  

Ainda sobre os conteúdos curriculares na LDBEN/96, observam-se no seu artigo 27 

indicativos ou orientações que extrapolam o conteúdo formal e direcionam o currículo para a 

difusão de valores. 

 
Art. 27º. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as 
seguintes diretrizes: 
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 
cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 
II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 
estabelecimento; 
III - orientação para o trabalho; 
IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais 
(BRASIL, 1996, p. 25, grifo meu). 

 
 

Isso significa dizer que nas propostas pedagógicas, as escolas reconhecem a identidade 

pessoal de alunos, professores e outros profissionais, bem como a identidade da unidade 

escolar; reconhecem ainda que as aprendizagens são constituídas pela interação dos processos 

de conhecimento, das identidades dos participantes do contexto escolar, e das suas 

experiências. 

Na LDBEN/96 são pertinentes a igualdade e a ação pedagógica na diversidade 

nacional, estabelecendo relação entre a educação, a saúde, a sexualidade, a vida familiar e 

social, o meio ambiente, o trabalho, a ciência e a tecnologia, a cultura e as linguagens, nas 

áreas de conhecimento, dentre elas Língua Portuguesa, Língua Materna, para populações 

indígenas e migrantes, Matemática, Ciências, Geografia, História, Língua Estrangeira, Arte, 

Educação Física e a Educação Religiosa. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem mudanças no enfoque dos conteúdos 

curriculares. Sinalizam que o ensinar não terá em vista o conteúdo como fim em si mesmo. O 

que se propõe é um ensino em que o conteúdo seja visto como meio para que os educandos 

desenvolvam as capacidades que lhes permitam produzir e usufruir dos bens culturais, sociais 

e econômicos (BRASILIA, 1998). 
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De acordo com esse documento a tendência predominante da abordagem de conteúdos 

tem como base o binômio transmissão-incorporação e, considera a incorporação de conteúdos 

pelo educando como a finalidade essencial do ensino. Há outros posicionamentos, como os 

que defendem a posição de indiferença em relação aos conteúdos por considerá-los somente 

como suporte ao desenvolvimento cognitivo dos alunos e os que falam da determinação 

prévia dos conteúdos como uma afronta às questões sociais e políticas vivenciadas pelos 

diversos grupos. 

Qualquer que seja a linha pedagógica, os professores e alunos trabalham com 

conteúdos. A diferença entre a proposta é a função atribuída aos conteúdos no contexto 

escolar e as diferentes concepções quanto à sua seleção e o seu tratamento. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, os conteúdos e o tratamento que se dá a eles, 

têm papel central. O projeto educacional presente nos parâmetros – decorrente das orientações 

da LDBEN/96 - demanda uma reflexão sobre a seleção de conteúdos, como uma 

ressignificação, passando a incluir procedimentos, valores, normas e atitudes. O objetivo da 

aprendizagem escolar enfocado de diferentes maneiras, reafirma a responsabilidade da escola 

com a formação ampla do educando e a necessidade de intervenções conscientes e planejadas 

com esse enfoque. 

Nos Parâmetros, os conteúdos são abordados em três categorias: conteúdos 

conceituais, que envolvem fatos e princípios; conteúdos procedimentais e conteúdos 

atitudinais, que envolvem a abordagem de valores, normas e atitudes. 

 Sobre as três categorias de conteúdo, assim explica o documento: 

 
Conteúdos conceituais referem-se à construção ativa das capacidades intelectuais 
para operar com símbolos, idéias, imagens e representações que permitem 
organizar a realidade. A aprendizagem de conceitos se dá por aproximações 
sucessivas. Para aprender sobre digestão, subtração ou qualquer outro objeto de 
conhecimento, o aluno precisa adquirir informações, vivenciar situações em que 
esses conceitos estejam em jogo, para poder construir generalizações parciais que, 
ao longo de suas experiências, possibilitarão atingir conceitualizações cada vez 
mais abrangentes; estas o levarão à compreensão de princípios, ou seja, conceitos 
de maior nível de abstração, como o princípio da igualdade na matemática, o 
princípio da conservação nas ciências, etc. A aprendizagem de conceitos permite 
organizar a realidade, mas só é possível a partir da aprendizagem de conteúdos 
referentes a fatos (nomes, imagens, representações), que ocorre, num primeiro 
momento, de maneira eminentemente mnemônica. A memorização não deve ser 
entendida como processo mecânico, mas antes como recurso que torna o aluno capaz 
de representar informações de maneira genérica — memória significativa — para 
poder relacioná-las com outros conteúdos. 

 
No entanto, conteúdos procedimentais são abordados muitas vezes de maneira 
equivocada, não sendo tratados como objeto de ensino, que necessitam de 
intervenção direta do professor para serem de fato aprendidos. O aprendizado de 
procedimentos é, por vezes, considerado como algo espontâneo, dependente das 
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habilidades individuais. Ensinam-se procedimentos acreditando estar-se ensinando 
conceitos; a realização de um procedimento adequado passa, então, a ser 
interpretada como o aprendizado do conceito. O exemplo mais evidente dessa 
abordagem ocorre no ensino das operações: o fato de uma criança saber resolver 
contas de adição não necessariamente corresponde à compreensão do conceito de 
adição. 

 
Já os conteúdos atitudinais permeiam todo o conhecimento escolar. A escola é um 
contexto socializador, gerador de atitudes relativas ao conhecimento, ao professor, 
aos colegas, às disciplinas, às tarefas e à sociedade. A não-compreensão de atitudes, 
valores e normas como conteúdos escolares faz com estes sejam comunicados 
sobretudo  de forma inadvertida — acabam por ser aprendidos sem que haja uma 
deliberação clara sobre esse ensinamento. Por isso, é imprescindível adotar uma 
posição crítica em relação aos valores que a escola transmite explícita e 
implicitamente mediante atitudes cotidianas. A consideração positiva de certos fatos 
ou personagens históricos em detrimento de outros é um posicionamento de valor, o 
que contradiz a pretensa neutralidade que caracteriza a apresentação escolar do saber 
científico (BRASIL, 1998, p. 51-53). 

 
 

 O desenvolvimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais são também exigências de 

organismos internacionais como propostas de reformas na educação para adequar a escola e 

os sujeitos com as novas necessidades do mercado mundial. Um dos motivos que leva à 

elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais é um modelo educacional a ser seguido 

para que a escola efetive os ideais do projeto contidos e formulados na Lei de Diretrizes e 

Base Nacional. 

 A elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais partiu de estudos e propostas 

curriculares de Estados e Municípios, análise dos currículos oficiais e das informações 

relativas a experiências de outros países, como a experiência da Espanha, com o professor 

César Coll, que foi consultor da elaboração desse documento, o que remete ao contexto de 

influência, desenvolvido por Ball, nas políticas públicas brasileiras. 

 

 

3.2 Documentos curriculares dos anos finais do ensino fundamental da rede municipal 

de Itajaí 

 

 

 O Projeto Educativo (2000) foi elaborado com o objetivo de garantir o acesso e a 

permanência do aluno na escola através da melhoria da qualidade de ensino com vista à 

reorientação curricular para a Rede Municipal de Ensino. Foi imprescindível no decorrer do 

processo de discussão/elaboração do Projeto Educativo, a participação dos docentes e da 
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Equipe Técnico-Pedagógica das escolas. A metodologia utilizada foi a participação crítica e 

construtiva para a avaliação e reelaboração constante do documento. 

 Esse documento (2000), além de ser um referencial curricular, é uma diretriz aberta 

por natureza, de acordo com o Projeto Educativo da Unidade Escolar e em função das novas 

demandas da sociedade global emergente, que tem como característica o avanço científico e 

tecnológico, é considerado como a possibilidade de ressignificar o espaço escolar. 

 
O documento que ora apresentamos é uma síntese organizada da produção do grupo 
de trabalho do Departamento de Ensino Fundamental junto com significativa parcela 
dos professores da Rede Municipal de Ensino de Itajaí, em termos de delineamento 
de uma linha norteadora para o currículo do Ensino Fundamental que preconiza uma 
Educação transformadora via apropriação de conhecimentos científicos, 
competências, habilidades e atitudes significativas e necessárias à formação do 
cidadão crítico e atuante (ITAJAI, 2000, p. 12). 

 
  

A construção de um referencial curricular municipal justifica-se na apropriação de 

conhecimentos e habilidades significativas e indispensáveis na conquista da verdadeira 

cidadania, numa construção social e crítica do conhecimento, ou seja, ensinar para a 

competência e a consciência (ITAJAI, 2000). 

 Os Cadernos Metodológicos de Artes, Geografia, Lingua Portuguesa, História, 

Educação Física, Ensino Religioso, Inglês, Ciências e Matemática (2003), foram uma 

reelaboração curricular a partir das políticas educacionais, num processo de modernização e 

melhoria da qualidade do desempenho escolar, levando em conta a melhoria da metodologia 

do professor e a promoção do aluno. 

 Esses cadernos (2003) destacam o ensinar. As representações utilizadas pelos 

professores no como ensinar e o que ensinar estão intimamente ligadas ao processo de ensino 

aprendizagem. Aqui também foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação o 

envolvimento dos professores (por adesão) com o intuito dos cadernos metodológicos serem 

um suporte ao Projeto Educativo.  

 
O caderno é um instrumento de trabalho do professor, destinado a orientar sua 
caminhada para facilitar a aprendizagem do aluno e, ao mesmo tempo, vem 
reafirmar o compromisso e a responsabilidade ética, política e cidadã da Secretaria 
Municipal de Educação, com a construção edificante da escola e suas atividades – 
fim (ITAJAI, 2003, p. 9-10). 
 
 

Assim como o Projeto Educativo, os Cadernos Metodológicos contaram com várias 

assessorias nas diversas áreas do conhecimento, bem como a participação dos professores da 

rede municipal de educação. A participação se deu por adesão, portanto nem todos os 
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profissionais de educação fizeram parte da construção do documento. Nessa construção 

também esteve presente algum professor de outra instituição nas mais diversas áreas de 

conhecimento para ajudar no direcionamento do trabalho. 

 O arquivo digital Matrizes e Habilidades (2007) foi uma reelaboração dos conteúdos e 

habilidades de todas as séries do Ensino Fundamental. Nesse documento foram elencados os 

conteúdos das séries e as habilidades que serão desenvolvidas a partir dos conteúdos.  Esse 

documento também foi elaborado com algumas assessorias em determinadas áreas e em 

outras áreas foram alguns professores que elaboraram os conteúdos e habilidades das 

respectivas séries do Ensino Fundamental. 

Esse documento (2007) apresenta todas as disciplinas por séries e em unidades, os 

conteúdos que os professores deverão trabalhar e ao lado, as habilidades que os alunos 

deverão desenvolver com os referidos conteúdos. Apresento no (APÊNDICE I) um exemplo 

de uma matriz da área de Ciências. 

As Diretrizes Básicas para o Ensino Fundamental da Rede Municipal de Itajaí reafirma 

o que é citado na LDBEN/96 e fundamenta o compromisso das Escolas de estarem voltadas 

para os interesses coletivos, indissociabilidade entre currículo e o contexto social, com uma 

“proposta pedagógica centrada na pedagogia relacional, substituindo práticas fixistas, 

reprodutivistas, conservadoras e autoritárias” (ITAJAÍ, 2000, p. 37). 

Da concepção de ensino-aprendizagem o entendimento é que se aprende de forma 

interdisciplinar e a avaliação é um espaço de reflexão crítica e tomada de consciência, com o 

objetivo de rever, analisar, repensar e propiciar o desenvolvimento. Os objetivos educacionais 

estão atrelados à concepção de homem, mundo e de sociedade.  

A seleção dos conteúdos parte dos saberes escolares das diferentes áreas de 

conhecimento, de forma interdisciplinar, articulados dialeticamente e a metodologia é 

entendida como organização do ato pedagógico, pois o aluno é visto como sujeito em 

desenvolvimento e com possibilidades (ITAJAÍ, 2000).  

A política educacional do município contempla ainda a valorização dos profissionais 

de educação, a formação inicial e continuada e de uma estrutura de apoio que favoreça o 

trabalho desenvolvido na Unidade Escolar. 

 Antes de iniciar a análise do documento orientador da política curricular do município, 

intitulado “Projeto Educativo: diretrizes básicas para o ensino fundamental da rede municipal 

de Itajaí”, considero relevante destacar que neste há referências sobre a participação dos 

docentes e da equipe técnico-pedagógica das escolas, na sua elaboração. No documento há um 

posicionamento sobre “a necessidade de um referencial teórico curricular” (ITAJAÍ, 2000, p. 
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11), que pretende estar aberto e flexível de acordo com a realidade da Unidade Escolar, no 

sentido da conquista efetiva da melhoria da qualidade de ensino (ITAJAÍ, 2000). 

 O discurso orientador do texto oficial mantém estreita ligação com as orientações das 

políticas nacionais, surge em função das novas demandas da sociedade global, com 

características de um acelerado avanço científico e tecnológico e, o documento, “deve ser 

entendido com a organização do trabalho pedagógico da escola, uma vez que é ali o lugar da 

concepção, realização e avaliação do mesmo” (ITAJAÍ, 2000, p. 13).  

O documento fomenta ainda a necessidade de organizar o trabalho pedagógico com 

base na realidade em que a escola está inserida, que é vista como instrumento de emancipação 

popular. Os sistemas de ensino devem assegurar às unidades escolares a autonomia 

pedagógica e administrativa; sistemas que não existem de forma autônoma em relação ao 

Estado e às políticas públicas (ITAJAÍ, 2000). 

 “A escola só muda quando articulada a mudanças externas aos seus muros” (ITAJAÍ, 

2000, p. 15). Enfatiza a autonomia como exercício da democratização do espaço público, e 

lugar que a escola presta conta do que faz ou deixa de fazer.  

 
Assim, o Projeto Educativo, ao se constituir em um processo democrático de 
decisões, instaura uma forma de organização do trabalho pedagógico como diretriz 
básica, a partir da qual cada um dos envolvidos terá um referencial, ou seja, o 
Projeto Educativo pauta-se na organização do trabalho pedagógico em pelo menos 
três grandes dimensões: pedagógica, comunitária e administrativa8 (ITAJAÍ, 
2000, p. 15, grifo meu9). 

 
 

Vale ressaltar o posicionamento da rede em relação ao trabalho pedagógico, que 

extrapola, pelo menos na perspectiva da intenção, a dimensão meramente formal do ensino. 

Evidencia-se aqui um direcionamento para os interesses da comunidade escolar e para outras 

dimensões que interferem no processo de ensino aprendizagem.  

A escola está diante do desafio da aprendizagem, no qual é necessário, antes de mais 

nada, acreditar no possível de experimentar, acrescentar, inovar, ousar. A escola em que se 

acredita mostra-se como um laboratório que educandos e educadores externam um universo 

de possibilidades (ITAJAÍ, 2000). 

                                                 
8 Segundo o documento a competência pedagógica é a que se ocupa com a organização da sala de aula, o 
processo ensino-aprendizagem relativos à sala de aula, ao professor e ao aluno. A dimensão comunitária está 
voltada à todos os aspectos da aplicação e desenvolvimento dos conhecimentos construídos, de forma a 
satisfazer os usuários. A dimensão administrativa dará suporte para que processo ensino aprendizagem aconteça 
de acordo com o idealizado, fazendo-se refletir na prática comunitária. 
9 Grifo meu para destacar as palavras chave do texto. A partir de então todas as palavras negritadas terão o 
propósito de evidenciar os aspectos analisados no decorrer do trabalho. 
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 O Projeto Educativo, 2000, p. 16, apresenta alguns pressupostos para entender e 

cumprir a função social da escola: 

 
• Desenhar a competência principal do educador e de sua atuação; 
• Consolidar a escola como o lugar central da educação básica, apresentando uma 

visão descentralizada do sistema; 
• Oferecer garantia visível e sempre aperfeiçoável, da qualidade esperada no 

processo educativo; 
• Sinalizar o processo educativo como construção coletiva dos professores 

envolvidos; 
• Indicar a função precípua da direção da escola que, a par de administrar bem, deve, 

sobretudo, cuidar da política educativa e liderá-la. 
 

 

Ao currículo escolar cumpre desempenhar sua função social, que permite ao aluno se 

apropriar de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à formação da cidadania. 

“Atuante e determinante no processo de produção e transformação da realidade onde estiver 

incluído, o citado currículo ajudará o homem na identificação, estruturação e superação de 

problemas vitais como saúde, alimentação, habitação, higiene e espaço ecológico” (ITAJAÍ, 

2000, p. 27). 

 
Em outros termos, o currículo deve ser encarado como uma referência maleável do 
processo de ensino-aprendizagem, e não como uma ferramenta ou instrumento 
acabado, cujos conteúdos partem do presente, dirigem-se ao passado e retornam 
ao presente, escolhendo daquele passado aquilo que está em melhores condições de 
contribuir para representar e elucidar adequadamente as demandas do momento 
atual (ITAJAÍ, 2000, p. 168). 

 
 

No documento curricular municipal há um pressuposto histórico cultural, 

especialmente porque ao defender a ideia de que os “conteúdos partem do presente, dirigem-

se ao passado e retornam ao presente”, assumem uma concepção dialética da história. Do 

mesmo modo, quando sinaliza o termo referência maleável, o documento parece romper com 

a ideia do conteúdo fixista, linear e segmentado.  

Sistematizar e socializar o conhecimento é a tarefa da escola, e assimilá-lo é essencial 

para compreender a realidade. Uma das possibilidades de romper com a ideia fixista, linear e 

segmentada é pensar a avaliação como dialética-libertadora.  Segundo Vasconcellos (2000) a 

avaliação pode permitir ao professor perceber o grau de aprendizagem do aluno, assim como a 

necessidade de retomar o assunto. Avaliar não é somente aplicar provas. Através da 

criatividade o professor pode propor novas maneiras de avaliar que levem em conta o 

aprender. A dialética do processo de avaliar está em orientar tanto o aluno quanto o professor. 

Essa dialética fornece ao aluno informações para melhorar sua aprendizagem e ao professor a 
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possibilidade de aperfeiçoar a didática avaliativa, numa perspectiva de avaliação que 

transforma e ajuda a educar um aluno crítico a atuar com eficácia na sociedade. 

Já Tyler (1976) apresenta que o propósito da educação não é fazer com que o 

educando desempenhe certas atividades, mas suscitar modificações significativas no padrão 

de seu comportamento, por conseguinte é importante reconhecer que toda formulação dos 

objetivos da escola deve ser uma exposição das mudanças que devem operar-se nos alunos. 

“[...] A aprendizagem ocorre através do comportamento ativo do estudante: este aprende o 

que ele mesmo faz, não o que faz o professor [...] Os meios essenciais de educação são as 

experiências proporcionadas, não as coisas a que é exposto o estudante” (TYLER, 1976, p. 

57-58). 

Em contrapartida, Goodson (1995) descreve o teórico como algo universal, abrangente 

e imutável e, o aspecto prático como algo concreto, particular e suscetível às mudanças. 

“Assim, os conflitos em torno da definição do currículo escrito proporcionam uma prova 

visível, pública e autêntica da luta constante que envolve as aspirações e objetivos de 

escolarização” (GOODSON, 1995, p. 17). 

Ao tratar da alfabetização, o documento curricular apresenta que essa é um processo 

que oportuniza a aprendizagem das habilidades de leitura, escrita e cálculo, mas, sobretudo 

contribui para a inclusão social, o exercício da liberdade de escolha e o desenvolvimento do 

potencial humano. Essa se constitui da apropriação sócio-cultural de diferentes linguagens, 

e que resgata o sujeito como um todo, nas dimensões cognitiva, social, afetiva e estética. 

Esse processo é mediado pelo professor, quando nas suas intervenções, provoca o pensar 

sobre o próprio processo de aprendizagem e participação (ITAJAI, 2000, grifo meu). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, assim como na LDBEN/96 também estão 

enfatizados as habilidades de leitura, escrita e cálculo. Procedimentos esses importantes na 

aprendizagem do aluno, que com a intervenção do professor, favorece o desenvolvimento das 

capacidades necessárias para a formação do indivíduo. A concepção de aprendizagem em uma 

dimensão cognitiva, social, afetiva e estética, parece indicar o pressuposto histórico cultural 

do documento, uma visão provisória do conhecimento e sua constante reconstrução. 

Segundo as Diretrizes Básicas para o Ensino Fundamental da Rede Municipal de 

Itajaí, os conteúdos servem para facilitar aos professores o entendimento dos objetivos 

míninos a serem alcançados no ciclo básico, não se constituindo em referencial a ser atingido 

neste ciclo ou em cada série. Cabe a cada professor extrapolar os referidos conteúdos e 

oportunizar ao aluno a conquista do letramento. 
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Em relação ao saber sistematizado culturalmente na e pela instituição escolar 
(conteúdos escolares), é preciso clareza sobre como lidar com os conhecimentos que 
a criança traz previamente a sua chegada ao mundo escolarizado e como encaminhar 
propostas que questionem as práticas homogeneizantes, possibilitando o exercício 
do pensamento, articulando o “saber da ciência”, o “saber escolar”, o “saber 
ensinado”, com o “saber da vida” (ITAJAÍ, 2000, p. 135). 

 
 

A proposta de conteúdos mínimos também é apresentada nos documentos do MEC e 

não encerram em si. Ela possibilita o avançar na aprendizagem dos alunos e oportuniza ao 

professor adaptar o conteúdo à realidade da escola. Articular o saber da ciência, conhecimento 

essencial ao aluno por ser um saber construído historicamente, com o saber escolar, que lhe 

dará as ferramentas necessárias à alfabetização e aprendizagem e, com o saber da vida que 

dará significado e entendimento do seu cotidiano. Da linguagem e a realidade, Lopes e 

Macedo, 2011, p. 39, escrevem: 

 
[...] Na medida em que a linguagem não representa a realidade, qualquer significado 
pode ser atribuído a um significante e isso é um processo cultural. O que nos permite 
atribuir um significado a um significante é a sua diferença em relação a outros 
significantes que constituem o sistema lingüístico. 

 
 

No documento oficial da rede municipal, os conteúdos são entendidos como 

conhecimentos que os alunos têm o direito de construir no espaço escolar, sem considerá-los 

propriedade do ensino formal. Esses são vistos na sua totalidade e em permanente relação, o 

que remete ao conceito de interdisciplinaridade. “Interdisciplinaridade e transversalidade 

colaboram para a superação da fragmentação do conhecimento e para a inclusão de conteúdos 

até então não vistos como escolares” (ITAJAÍ, 2000, p. 62). 

 Lopes (2008), ao escrever sobre o currículo aborda a necessidade de pensar o mesmo 

como interligação dos saberes, não competência de saber fazer e habilidades para 

determinadas competências. Na escola o professor utiliza vários conhecimentos para ensinar 

especificamente sobre a sua área. Matéria é divisão de saberes e na escola tem um fim 

pedagógico, porém essa divisão leva à disciplinaridade que permanece forte em grande parte 

das nossas escolas. 

 

 

3.3 A rede municipal de educação de Itajaí 
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A rede municipal de educação de Itajaí está assim organizada: Secretário de Educação, 

Coordenação Técnica, Departamento de Gestão de Pessoas, Departamento de Ações 

Integradas, Departamento de Orientação e Assistência ao Educando, Departamento de Ensino 

Fundamental e Departamento de Educação Infantil10. 

A Coordenação Técnica da Secretaria Municipal de Educação foi criada em 28 de 

junho de 2002, pela Lei Nº 3769, com o objetivo de assistir diretamente o Secretário 

Municipal de Educação no estabelecimento de políticas públicas para a melhoria da qualidade 

dos serviços prestados pelas unidades de ensino. 

            Dentre os trabalhos dirigidos pela Coordenação Técnica destacam-se a construção do 

Plano Municipal de Educação para o decênio de 2003/2013, em consonância com o disposto 

no Art. 2º da Lei Federal nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, que instituiu o Plano Nacional 

de Educação. O Plano Municipal de Educação denota as aspirações compartilhadas com 

legitimidade pública por ter sido pensado, elaborado e construído com e pela participação 

social da comunidade. 

            Nesse período (2003) foram organizados os Cadernos Metodológicos, destinados a 

orientar a prática docente e facilitar a aprendizagem dos alunos. Esses constituíram em 

programas de gestão das unidades de ensino, que contribuíram para a organização e 

gerenciamento dos processos educacionais.   

Integra a estrutura organizacional da Secretaria de Educação: 

• Coordenação Técnica e; 

• Supervisão de Gestão Municipal. 

Dessas duas funções a que assume atribuições diretamente vinculadas à definição de 

políticas e de produção de textos das políticas é a Supervisão da Gestão Municipal, entre elas, 

pode-se citar: 

I - supervisionar o estudo, a análise, a reformulação e a redação normativa visando o 

fortalecimento da gestão municipal e escolar; 

II - analisar os indicadores de gestão e eficiência da Rede Municipal de Ensino, sugerindo 

ações para melhoria da qualidade do ensino; 

III - supervisionar a elaboração do diagnóstico da Rede Municipal de Ensino a partir dos 

dados consolidados pela Assessoria de Informações Educacionais; 

IV - dar assistência à Coordenação Técnica; 

                                                 
10 Fonte: http://educacao.itajai.sc.gov.br/  
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V - participar de estudos e encontros objetivando o aprimoramento das habilidades técnicas e 

profissionais; e 

VI - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos. 

O departamento de Educação Infantil do município de Itajaí é composto por: 

• 01 Diretora de Educação Infantil 

• 01 Coordenadora de Ensino 

• 06 Supervisoras de Gestão Escolar 

• 01 Supervisora de Programas Educacionais/Saúde do Escolar 

• 01 Supervisora do Programa Cultura e Travessura 

• 01 Secretária da Diretoria de Educação Infantil 

• 01 Secretária do Programa Fila Única. 

Na estrutura organizacional da Diretoria de Educação Infantil, integram-se ainda o 

Programa Fila Única e o Programa Fundo do Milênio para a 1ª Infância. As atribuições da 

Diretoria de Educação Infantil competem:  

• Dirigir a criação, implantação e implementação das políticas educacionais da educação 

infantil, bem como acompanhar, avaliar e controlar sistematicamente sua execução; 

• Dirigir a promoção da articulação institucional, em nível interno e externo, com os 

organismos municipais, estaduais, federais e privados; 

• Supervisionar e coordenar a definição de normas e diretrizes norteadoras da educação 

infantil; 

• Promover ações de aperfeiçoamento ao corpo docente, e ao pessoal técnico-

administrativo e pedagógico; 

• Orientar, avaliar, analisar e acompanhar as ações técnico-administrativas e pedagógicas 

em consonância com os objetivos das unidades de ensino e das políticas instituídas; 

• Coordenar e supervisionar as ações de aprimoramento da educação infantil, no que diz 

respeito à estrutura de ensino para a educação inclusiva e programas educacionais; 

• Promover, orientar e acompanhar a execução de eventos de ordem educacional; 

• Identificar, analisar, fomentar e divulgar inovações científicas, tecnológicas e culturais; e 

desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos. 

As diretrizes básicas da Educação Infantil municipal são: 

• Atendimento Integral às necessidades das crianças de zero a seis anos (o que inclui 

também a ampliação da rede para atender a demanda reprimida); 
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• Profissionalização de todos os educadores do setor (delimitação e reforço dos papéis 

profissionais); 

• Integração da APP, Conselhos Escolares e comunidade, em todo processo de gestão da 

rede municipal de educação infantil (uma perspectiva democrática e participativa). 

O Departamento de Ensino Fundamental é responsável pela assistência técnico-

pedagógica às unidades escolares que atendem alunos do 1º ano a 8ª série, além de promover 

ações de aperfeiçoamento profissional visando à qualidade do ensino e ao desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias à formação dos educandos. 

A Equipe da Diretoria de Ensino Fundamental está estruturada com os seguintes 

profissionais: 

• Direção 

• Coordenadoria de Ensino 

• 06 Supervisoras de Gestão Escolar 

• Supervisão de Programas Educacionais: 

- Correção de Fluxo, CAP, Alfabetização 

- Diversidade étnica e cultural 

- Desporto Escolar 

- Educação de Jovens e Adultos 

- Tecnologias Educacionais 

- Educação em Família | Legalização das APPs | Fortalecimento dos Conselhos Escolares  

- Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

 Dados de abril/2011 demonstram que a Rede Municipal de Itajaí possui 40 Escolas de 

Ensino Fundamental, 57 Centros de Educação Infantil e 07 Núcleos Escolares de Contra 

Turno. A Educação Infantil possuía nessa data 7.576 alunos, o Ensino Fundamental 17.740 

alunos, a Educação de Jovens e Adultos 754 alunos e os Núcleos de Contra Turno 1024 

alunos, num total de 27.094 alunos matriculados na Rede Municipal de Itajaí.  

O Departamento de Gestão de Pessoas tem como responsabilidade gerir os recursos 

humanos da Secretaria Municipal de Educação. Este, como agente formulador de políticas de 

gestão de pessoas desenvolve canais de comunicação que possibilitam acesso à informação do 

servidor, com foco na resolução do atendimento às demandas da gerência de pessoas; a 

profissionalização do servidor, contribuindo para a excelência da prestação de serviços. 

O Departamento de Ações Integradas desenvolve projetos de reformas, ampliação e 

manutenção das unidades da rede municipal de ensino, o programa PRORAM (programa de 
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reforma, ampliação e manutenção). O programa tem por objetivo geral atender uma demanda 

de no mínimo 30 unidades escolares durante o ano de 2011, sendo obras de pequeno, médio e 

grande porte, com os mais diversos serviços, desde reforço estrutural, alvenaria, 

revestimentos, coberturas, elétrica e hidráulica entre outros. 

O Departamento de Orientação e Assistência ao Educando – DOAE, executa ações de 

orientação e assistência ao educando; coordena os processos de suprimento de materiais de 

consumo às unidades integrantes da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de 

Educação; planeja, coordena, propõe e acompanha projetos e programas sociais; administra e 

controla o almoxarifado e desempenha outras atribuições correlatas, determinadas pelos 

superiores hierárquicos. 

 

 

3.4 Análise dos documentos curriculares municipais 

 

 

Após a leitura dos documentos oficiais curriculares do município de Itajaí, percebi 

pressupostos histórico cultural na concepção do currículo. O pressuposto histórico cultural é 

percebido na citação do Projeto Educativo, 2000, p. 13: “Nessa perspectiva, necessita-se 

organizar o trabalho pedagógico com base na realidade em que estiver inserida a escola, 

redefinindo claramente o respectivo papel da sociedade, bem como os objetivos”. O mesmo 

documento na página 14 destaca: “Assim, consideram-se, então, as diretrizes básicas do 

Sistema Municipal de Educação como uma possibilidade de (re)significar o espaço escolar, 

tornando-o um espaço público onde a construção do conhecimento produza valores e forme 

sujeitos históricos, conscientes de seus direitos, atores de seus destinos”.  

Posso ainda citar o trecho da página 15: “[...] o Projeto Educativo é um instrumento 

teórico-metodológico, que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola, de forma 

refletida, consciente, sistematizada, orgânica, científica e participativa”.  

Na página 17 o documento destaca: “[...] é fonte de inspiração criativa e crítica, uma 

vez a moderna compreensão do fenômeno científico recomenda que o conhecimento progrida 

somente em condições abertas de confronto e de pesquisa”.  

 
Torna-se necessário, então, redefinir um currículo com base em uma 
fundamentação sócio-econômica, dentro da concepção político-ideológica que se 
quer produzir com vistas à transformação social. A escola não vai produzir a 
transformação, porém tem que efetivar sua contribuição nesta direção (ITAJAÍ, 
2000, p. 23). 
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Das diretrizes norteadoras percebo o pressuposto histórico cultural no Projeto 

Educativo, 2000, p. 37 e 38: 

 
• A proposta pedagógica centrada em um pedagogia relacional em substituição ou 

superação de práticas pedagógicas fixistas, reprodutivistas, conservadores e 
autoritárias; 

• A concepção de ensino-aprendizagem pauta-se no entendimento de que se aprende 
de forma interdisciplinar, pois se constrói conhecimento a partir da relação com o 
outro e com o objeto a ser conhecido; 

• O aluno como sujeito em desenvolvimento, alguém com possibilidades. 
 

 

Ainda sobre o conhecimento o Projeto Educativo, 2000, p. 50 ressalta: 

 
A construção do conhecimento é processo mediado no espaço escolar. Tal 
mediação está nas intervenções que o professor faz e que provocam o pensar sobre o 
próprio processo de aprendizagem. Neste caso, leva-se em consideração a natureza 
social da aprendizagem e se atribui à construção do conhecimento, caráter coletivo 
e, portanto, participativo. 

 
   

O Caderno Metodológico Língua Portuguesa (2003) volta a frisar a relação histórico 

cultural do currículo na página 27: “A construção do conhecimento e o fomento da cidadania, 

sem dúvida, podem e devem ocorrer através de um processo mediado dentro do espaço físico 

escolar”.  

A disciplina de Artes, no Caderno Metodológico, ao enfocar a prática do professor 

salienta: “Na prática, o professor, como mediador do processo, desdobra o aluno em 

reflexões” (ITAJAÍ, 2003, p. 20) e, na página 25 acrescenta: “Desenvolver o conhecimento 

ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, 

cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e inserção social, para agir com 

perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania”. 

A superação do paradigma positivista é tratada no Caderno Metodológico de Ensino 

Religioso (ITAJAÍ, 2003, p. 38 e 39): “[...] Neste sentido a escola deverá promover a ruptura 

já ocorrida em diferentes setores acadêmicos que consideram superado o paradigma 

positivista de que a ciência trata de aspectos objetivos do conhecimento, limitados aos que 

podem e devem ser comprovados de forma experimental”. Percebo aqui o reforço da 

construção do conhecimento que leve em conta todo a cabedal de informações trazidas pelos 

nossos alunos e complementadas pelo saber construído historicamente. 
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O processo ensino-aprendizagem atual necessita levar em conta o desenvolvimento 

sociocultural dos indivíduos. O ser humano cresce no ambiente cultural, com hábitos, gestos, 

linguagens e conhecimento que orientam o desenvolvimento. 

A linguagem é essencial, além de auxiliar no pensamento ela pode modificar todo o 

processo de desenvolvimento do ser humano. As relações são essenciais no desenvolvimento 

cognitivo das crianças, pois essas valorizam não só o conhecimento construído, como também 

a bagagem trazida por nossos alunos, o que ajudará na relação de construção de novos e 

significativos conhecimentos. 

Na análise dos documentos curriculares municipais observei ênfase dos textos em 

relação aos pressupostos histórico cultural. Há presença de outras tendências nos documentos, 

como a construtivista. Muitas vezes esse apresenta um caráter prescritivo ao utilizar 

expressões como: “deve”, “precisa”, “é necessário”, o que não diminui sua importância. Esse 

estudo das tendências epistemológicas do currículo, me levou a um maior entendimento da 

concepção curricular que norteia as orientações da política municipal. 

A língua portuguesa, independente da seriação dos conteúdos, não deve ser 

apresentada, ministrada ao aluno de forma aleatória e descontextualizada. Prioriza o aluno 

como sujeito de sua história, que percebe na prática, na oralidade, nos gestos e atitudes, sua 

maneira de ser e vivenciar o mundo.  “Deve evidenciar também que o ato de ler, ouvir, falar e 

escrever praticado por ele, resultará em sua identificação ou repulsa para com o meio social 

no qual convive e interage. O gesto denuncia o pensamento, a fala registra a intenção e a 

escrita, eterniza o ser” (ITAJAÍ, 2000, p. 75). 

Mecanismo indispensável à vida humana é a linguagem. É através dela que o ser 

humano se comunica, acessa informação, defende pontos de vista e produz conhecimentos. À 

escola caberá a distinção entre língua escrita e falada. O aluno deve ser conscientizado desta 

distinção, tornando-os competentes usuários da mesma, aprendendo na escola o que devem 

saber fora dela e, com isso ter acesso às diferentes áreas do saber humano, e despertar o 

interesse no aluno para pensar, ouvir, ler, falar e escrever a linguagem do mundo. 

Para desenvolver seu trabalho o professor refletirá sobre os princípios que orientam 

seu trabalho. Para isso estimulará situações de diálogo e troca de experiências, para favorecer 

o enriquecimento, o aprimoramento linguístico e a criatividade dos alunos.  

 
A partir do material lingüístico espontâneo da criança, o professor pode fazer uma 
avaliação para verificar quais são os aspectos lingüísticos que devem receber maior 
atenção, levando em consideração o aprendizado da variante culta da língua. O 
material destas aulas pode ser obtido no livro-texto, em outros livros, revistas e 
jornais. O importante é que o texto seja motivado. E que, principalmente, esta 
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diversidade textual seja de interesse do aluno, de acordo com a realidade da escola e 
série em que se encontra (ITAJAÍ, 2000, p. 82).  

 
  

O conteúdo programático do documento é transcrito dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998) de Língua Portuguesa, a fim de evitar equívocos e práticas pedagógicas 

desconcertantes, e enfatiza a tarefa do professor como mediador no processo de aquisição e 

desdobramento dos códigos linguísticos. 

 O Caderno Metodológico Língua Portuguesa destaca uma política de incentivo à 

leitura na rede municipal para que o aluno crie hábitos de leitura que o leve a ampliar sua 

aprendizagem11, revitalizando o prazer da leitura ou o letramento do futuro cidadão.  

 
O prazer  por  uma leitura adequada promove o discernimento e a compreensão do 
mundo social, garantindo a continuidade ou a renovação das relações interpessoais. 
O homem, dotado de conhecimento, conhece a si próprio e vê no outro, a sua 
permanência e eternização (ITAJAÍ, 2003, p. 20). 

 
  

O currículo é visto como uma questão de identidade, não como uma capacidade 

mnemônica12 e, os conteúdos serem trabalhados conforme a realidade da escola, cada 

professor com autonomia para a seleção dos mesmos, incluindo os conteúdos mínimos que 

já estão no Projeto Educativo Municipal. Ainda dos conteúdos, esses devem ser repensados na 

necessidade de atualização e adaptação. O currículo leva em consideração a realidade dos 

alunos e o desenvolvimento de suas competências, o que também está expresso nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 Nas páginas seguintes, o Caderno Metodológico apresenta o conteúdo programático da 

disciplina, feito juntamente com os professores e em consonância com a proposta nacional, 

conteúdos que podem ser rearticulados, integrados e que suscitem uma nova leitura de mundo. 

Após isso, o documento, traz uma série de experiências e vivências pedagógicas escolares, 

reflexão sobre a avaliação e sobre pedagogia de projetos. 

 A disciplina Língua Portuguesa apresenta um professor mediador do processo dos 

desdobramentos dos códigos linguísticos, seja escrito, oral, desenho, gráfico e tantos outros, 

com isso ajudará no letramento do aluno e despertará nesse o prazer pelo ler. Para que isso 

aconteça, o professor tem autonomia na seleção dos conteúdos, e essa seleção levará em conta 

a realidade na qual a escola está inserida. 

                                                 
11 Aprendizagem no documento como prática de leitura e produção textual oral e escrito. 
12 Relativo à memória, que ajuda na memorização (CEGALLA, 2005). 
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 A matemática, segundo o documento, faz parte da vida diária dos alunos, antes mesmo 

desses entrarem na escola, por isso, a partir do conhecimento empírico, os professores devem 

considerar as vivências dos alunos para a sala de aula, sistematizando o conhecimento 

científico. Essa disciplina é apresentada como um instrumento de libertação, que proporciona 

ao educando lidar com o cotidiano. 

 
A aprendizagem deve acontecer aliada ao uso da tecnologia como computadores, 
calculadoras, vídeos, retroprojetor, instrumentos usados para medir, pesar, entre 
outros. Estes recursos tecnológicos deverão ser usados em sala de aula, 
possibilitando a apropriação do conhecimento por parte do aluno, da História da 
Matemática e das Tendências da Educação Matemática no Brasil (ITAJAÍ, 2000, p. 
102). 

 
  

A organização dos conteúdos deve ter abordagem histórico cultural, pois os 

conhecimentos são produzidos pela humanidade ao longo da história de acordo com a cultura, 

necessidade e por isso, se modificam. A matemática é resultado de uma produção humana. No 

rol dos conteúdos há de se considerar a formação de um sujeito histórico e sua função social 

como cidadão, que mesmo apresentados de forma seriada, têm como objetivo situar o 

professor, mas essa ordem pode ser modificada conforme a realidade em sala de aula. 

 O professor será o grande motivador, que cria situações desafiadoras, fazendo a 

matemática ser prazerosa, instigante e lúdica, e permita ao aluno a leitura e a interpretação 

da realidade física e social da qual é integrante. Essa ação de ler e interpretar de forma 

matemática o mundo, irá subsidiá-lo para transformar o espaço geográfico e social, a fim de 

uma sociedade mais justa, igualitária e humanizada. 

 O Caderno Metodológico de Matemática ressalta as figuras, as características, os 

aspectos, os conceitos de determinado conteúdo. O documento se propõe a ser um 

instrumento de trabalho do professor, que orienta e facilita a aprendizagem do aluno, com 

compromisso e responsabilidade ética, política e cidadã. 

 
Nesse aspecto, a matemática pode dar a sua contribuição à formação do cidadão, ao 
desenvolver metodologia que enfatizem a criatividade, iniciativa pessoal, autonomia 
advinda da confiança para própria capacidade, para enfrentar novos desafios, pois 
exercer a cidadania é saber calcular, medir, raciocinar e argumentar (ITAJAÍ, 2003, 
p. 11 e 12). 

 
 

A escola pretende estar em contato com a sociedade e as questões matemáticas 

também assim serão tratadas. O documento sinaliza uma articulação com os temas 

transversais, tais como: saúde, trabalho, consumo, meio ambiente, pluralidade cultural, ética e 
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orientação sexual. A metodologia empregada ajudará o aluno relacionar o assunto com 

conteúdos matemáticos, e criar uma ponte que ajude a raciocinar os conteúdos e a realidade. 

 Após a apresentação, o documento elenca “algumas pistas do uso da matemática no 

dia-a-dia” (ITAJAÍ, 2003, p. 29), com os diferentes conteúdos nas diferentes séries e 

apresenta objetivos, metodologia, sugestão de atividades e avaliação. 

 A vivência dos alunos é considerada na sistematização do conhecimento científico da 

Matemática. O pressuposto histórico cultural está presente no conhecimento do saber 

construído ao longo da história e na relação com a cultura. O aluno ao aprender matemática 

compreenderá essa linguagem como um patrimônio cultural que contribuirá para a 

compreensão de si mesmo, dos outros e da história. Para isso a disciplina será prazerosa, 

instigante e lúdica, que permitirá ao aluno a leitura e a interpretação da sua realidade.  

 A disciplina de ciências, no documento curricular municipal, é uma emocionante 

aventura intelectual, levando a entender o surgimento da Terra, do ser humano e a interação 

com os diversos ambientes. O professor será o grande motivador, que cria situações 

desafiadoras, fazendo a ciência ser prazerosa, instigante e lúdica, e permite ao aluno a 

leitura e a interpretação da realidade física e social da qual é integrante. Essa ação de ler e 

interpretar o mundo, irá subsidiá-lo para transformar o espaço geográfico e social, a fim de 

uma sociedade mais justa, igualitária e humanizada. 

 O ensino de ciências é entendido como um conhecimento que colabora para a 

compreensão do mundo e suas transformações. Os conceitos da disciplina podem contribuir 

para a ampliação das explicações dos fenômenos da natureza, como interferir nela e 

como utilizar seus recursos. 

 
A ciência, portanto, é muito mais que acúmulo de conhecimento. É ação humana e 
como tal se insere na história. Mais do que um produto a ser acumulado ou a 
adquirir, é um processo, um modo de pensar. Um modo de chegar a conclusões 
coerentes a partir de premissas; de questionar preconceitos; de estimular o equilíbrio 
entre novas idéias e o conhecimento previamente estabelecido. É um instrumento 
essencial para a liberdade de pensar, sentir e agir. Em outras palavras, a grande 
tarefa que se coloca aos professores de ciências é a educação para a cidadania 
(ITAJAÍ, 2000, p. 136). 

 
  

O documento trabalha com a ideia de superação do ensino de ciências como 

descritivo, normalmente tirado do livro didático e se propõe oportunidades para que o aluno 

se aproprie das ideias, noções, procedimentos, como instrumento para a interpretação do 

mundo científico e tecnológico e que possibilite mudanças de hábitos, convicções e 

concepções. 
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 No quesito conteúdos o documento afirma que esse deve proporcionar o maior número 

de informações que assegurem ao aluno a apropriação do conhecimento, estimulando a 

participação ativa do aluno através do estudo do meio na sala de aula, no pátio da escola, no 

bosque, no parque, afinal nos mais diversos lugares. 

 O Caderno Metodológico de Ciências apresenta a disciplina como uma construção 

humana, que as relações sociais e de produção se dão na medida que homens e mulheres 

organizam seu sistema produtivo e atuam coletivamente na natureza, construindo diferentes 

espaços. 

 A proposta metodológica apresentada levou em consideração que o protagonista da 

escola é o aluno; que os conteúdos e situações didáticas partem das experiências vividas pelos 

alunos; em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais que enfatizam o ensino de 

Ciências que permite ao aluno o contato com a realidade e o desenvolvimento do espírito 

crítico e resolução de problemas; que ocorre a interdisciplinaridade dos conteúdos, que o 

homem é elemento integrante da natureza; que educar é para aprende a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser13; que educar desenvolva competências14 e, que 

a educação leve à cidadania15. 

 Na sequência, o documento traz a relação professor e atividades, que propicie 

autoreflexão, ambientes de aprendizagem natural, testes de explicações com normas de 

segurança e o cuidado que precisa ser tomado. 

 Como ensejo final o documento apresenta uma série de atividades do ensino de 

ciências, as quais não estão divididas por série. As atividades possuem justificativa, objetivos, 

conteúdos, conhecimentos prévios, atividades de ensino/aprendizagem, aprofundamento do 

conteúdo, avaliação e referências. 

 
É necessário frisar que, efetivamente, este documento não é um “manual do 
professor” e nem é nossa intenção que ele se transforme num roteiro pronto e 
acabado, mas, ao contrário, acreditamos que as atividades em sala de aula, 
acontecem em tempo e espaço socialmente determinados, com professores e alunos 
que têm suas particularidades quanto às necessidades, interesse e história de vida e, 
portanto, queremos incentivar os professores para que busquem transformar o 
ensino, ousando novos conteúdos e novas práticas educativas, rompendo com os 
limites estabelecidos pela rotina diária (ITAJAÍ, 2003, p. 20). 

 

  

                                                 
13 Esses são os quatro pilares da ONU para o século XXI. 
14 Aqui é feito uma menção as competências tratadas por Perrenoud. 
15 Cidadania entendida conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais que é a compreensão da realidade social 
e dos direitos e responsabilidade em relação à vida pessoal, coletiva e ambiental.  
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Ciências é apresentada também como instigante, prazerosa e lúdica, para que o aluno 

possa ler e interpretar a realidade física e social. Ler e interpretar dará ao mesmo subsídio para 

transformar a realidade, ampliando o entendimento dos fenômenos naturais e a consciência 

das possibilidades de interferir e utilizar seus recursos. A ideia de conhecimento descritivo é 

superada através do conhecer científico e tecnológico, com participação ativa do aluno. 

 O documento apresenta a disciplina de história como um lugar propício para a 

exaltação de mitos e heróis, caracterizando seus feitos e remetendo para segundo plano as 

resistências, os confrontos e os processos de aculturação. Novos conteúdos precisam ser 

introduzidos, enquanto outros devem ser reduzidos, para entender melhor a atualidade e 

valorizar as informações e histórias trazidas pelos educandos, sendo indispensável 

implementar  uma abordagem que relacione o presente com o passado e proporcione um 

ensino aprendizagem reflexivo e crítico. 

 A importância central da história não está num estudo do passado e sim na 

problematização da atualidade, das esperanças e angústias que animam os homens e 

mulheres da nossa época. A problematização recorre ao passado para indicar diferenças 

com os dias de hoje e viabilizar soluções que não servem mais no presente, nem para o 

futuro. “História é uma disciplina que tem como finalidade questionar a vida atual 

mediante o estabelecimento de relações com sociedades, práticas e representações 

ocorridas no passado, para que possamos refletir e mudar cotidianamente nossas ações” 

(ITAJAÍ, 2000, p. 169). 

 Os conteúdos são repensados para focalizar temas e problemas relacionados com a 

vida dos educandos. Tomam o presente dos educandos, sua história, sua experiência de vida, 

seu lugar de moradia, seu grupo social e sua cultura. 

 Os estudos históricos no Caderno Metodológico são assim apresentados: 

 
Os estudos históricos nas últimas décadas passaram por profundas transformações 
no que diz respeito a noção e utilização das fontes/documentos e as opções temáticas 
dos historiadores. Novos objetos e novos sujeitos, antes desconsiderados, foram 
incorporados aos domínios da história, ampliando o horizonte de observação do 
historiador (ITAJAÍ, 2003, p.11). 

 
  

Destaca o Caderno Metodológico de História de 2003, o descompasso grande entre a 

renovação dos estudos históricos e o ensino de história e apresenta o caderno como finalidade 

de apresentar aos professores sugestões metodológicas e estratégias de ensino concernentes 

com a atualidade, com conteúdos que estimulem a criatividade e a reflexão crítica. 
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 O próximo passo do documento é apresentar os conteúdos por eixo temático, divididos 

por série, com objetivo da unidade, objetivos da aprendizagem, questões a serem trabalhadas, 

estratégias de ensino e atividades. 

 A abordagem da História relaciona o presente com o passado e proporciona uma 

aprendizagem reflexiva e crítica da atualidade. Recorre-se ao passado para entender as 

diferenças presentes hoje. Isso será possível através do questionamento da vida atual, 

correlacionadas com as práticas e representações da sociedade no passado. Consequentemente 

novos objetos e sujeitos, antes desconsiderados, serão incorporados ao domínio da história. 

A geografia constitui-se do estudo do espaço do homem, do meio em que vive e o 

professor age como mediador e facilita o entendimento dos fatores sociais, políticos, naturais 

e econômicos. É necessário que se apresente uma geografia preocupada em transformar e 

inovar, com caráter crítico e construtivo. 

 
Nesse sentido, a Geografia apresenta-se como uma ciência que estuda não somente 
o espaço geográfico em seu aspecto físico, mas todas as relações que o 
configuram. Ela não está limitada ao estudo de um local, área física, continente, 
planeta ou ainda aos interesses de um grupo ou classe social. 
A Geografia procura dar uma visão global da realidade, onde os acontecimentos 
não ocorrem de forma isolada, desde de que a face atual de uma região está 
relacionada com a do país, que por sua vez é resultado da conjuntura mundial 
(ITAJAÍ, 2000, p. 197). 

 
  

O documento (2000) apresenta o livro didático que foi muito usado, mas que 

atualmente há a necessidade de inserir novos instrumentos no processo de ensino e 

aprendizagem. Os conteúdos são os eixos temáticos que norteiam o processo da 

aprendizagem. O professor seleciona e oferece ao educando a construção do conhecimento. 

Os temas são pontos de partida e permitirão uma melhor compreensão da realidade em que se 

está inserido, assim como permitirão entender a formação do presente e o futuro das 

paisagens e territórios, levando em consideração fatores naturais, políticos e sócio-

econômicos. Ainda destaca que o material não é um roteiro pronto, mas contribui para a 

formação na medida em que possibilita abrir os horizontes. 

O Caderno Metodológico de Geografia está baseado no pressuposto de que a 

disciplina se apresenta dentro de uma concepção científica, constituindo-se no estudo do 

espaço produzido pelo homem e o meio e o professor age como mediador entre a produção 

cultural e o sujeito, o que facilitará o entendimento dos fatores sociais, políticos, naturais e 

econômicos. 
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Desta forma, a ciência geográfica é constituída de teorias, conceitos e métodos 
referentes à problemática de seu objeto de investigação. Cabe à geografia-ciência 
desenvolver novos métodos, testá-los, produzir conceitos, re-adequá-los, enfim, 
fazer com que este campo do conhecimento científico contribua para o conjunto das 
ciências, na busca por uma melhor compreensão da realidade, afim de que possamos 
manter uma relação melhor, em todos os sentidos, com a sociedade e com a 
natureza. A geografia é um campo consolidado da ciência que vem contribuindo de 
forma sistemática há mais de um século para a humanidade, e por interesses sociais 
e políticos, é tradição fazer parte dos currículos escolares, especialmente no Brasil, 
em toda a educação básica (ITAJAÍ, 2003, p. 14). 

 
  

A proposta de planejamento de ensino de 5ª a 8ª série é apresentada na sequência com 

objetivos de aprendizagem, temática, objetivo da temática, estratégias, encaminhamentos 

metodológicos, avaliação e indicadores de desempenho. A terceira parte do documento 

apresenta uma série de sugestões metodológicas que apresentam o contexto e os 

procedimentos para trabalhá-los. 

 Geografia é pensada não somente como espaço físico, mas também as relações 

globalizadas presentes na sociedade. Pensa a formação do presente e do futuro das paisagens e 

territórios a partir dos fenômenos naturais, políticos e sócio-econômicos, em outras palavras o 

estudo do espaço produzido pelo homem e pelo meio ambiente. 

 A abordagem para o ensino da arte postula a necessidade da apreciação e 

interpretação da obra de arte e sua história, para fazer com que a arte contemporânea 

tenha significado e possa promover modos de pensar necessários nas sociedades 

contemporâneas, a fim de ter liberdade de submeter-se ou resistir ao abuso da identidade 

cultural. 

 
A apreciação da arte, ou imagens, é necessária para a educação do “olhar”. 
Portanto, o professor deve ser um mediador nas questões regionais de sua escola, 
sem limitá-la ao seu meio. Justifica-se aqui, a apreciação e a inserção da história 
da arte como subsídio para esta evolução qualitativa de vida (ITAJAÍ, 2000, p. 
228). 

 
  

Com relação aos conteúdos, a escola tem responsabilidade de acrescentar informações 

para se estabelecer relações com a arte produzida na região, país e no mundo, sendo 

imprescindível as linguagens vivenciais, modos de conhecimento e prática da arte na vida dos 

alunos para melhor assimilar e compreender o conteúdo. 

 Artes no Caderno Metodológico envolve não apenas atividades de produção artística 

dos alunos, mas compreender o que fazem e o que os outros fazem pelo desenvolvimento da 

percepção estética, em contato com o fenômeno artístico. 
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Estão presentes no dia-a-dia de nossas vidas, principalmente na vivência infantil que 
é permeada de explorações e de descobertas ao rabiscar e desenhar no chão, no 
manusear materiais encontrados, ao pintar objetos e seu próprio corpo, ao sentir 
texturas diversas, a criança utiliza-se das Artes para expressar sentimentos, emoções 
e para perceber sensações variadas, transformando assim as Artes numa das mais 
importantes formas de expressão e comunicação humana (ITAJAÍ, 2003, p. 15). 

 
  

O objetivo do ensino e da aprendizagem em artes é desenvolver no aluno a percepção 

visual do mundo e da obra de arte, que amplia seu repertório gráfico e visual e contribui para 

um posicionamento crítico no exercício da cidadania16. 

 Os conteúdos destacam a multiculturalidade e a estética do cotidiano, o que inclui a 

experiência estética visual e cotidiana já desfrutada antes de vir à escola. Esses abordam três 

blocos: expressão e comunicação (o fazer artístico), apreciação (fruição) e produção 

cultural e histórico (reflexão). 

 O capítulo “A prática nas artes visuais”, apresenta uma sugestão de conteúdos de 5ª a 

8ª série, com seu desenvolvimento, material básico e atividades. O documento destaca três 

formas de avaliação: avaliação do aluno por parte do professor, autoavaliação do aluno, e 

avaliação do professor feita pelo aluno, o que possibilita acompanhamento do trabalho por 

todos e um olhar diferenciado no processo da aprendizagem. 

 A disciplina de Arte aprecia e interpreta a obra de arte e sua história, educando para 

olhar a melhoria da qualidade de vida. As informações artísticas abrangem artes locais, 

regionais e mundiais, numa percepção do fazer artístico, do apreciar e da reflexão. 

 Segundo os documentos curriculares de educação física municipal, ao longo da 

história essa tem se preocupado mais com o enfoque biológico, na intenção de formar homens 

e mulheres fortes, ágeis e aptos, primando a disciplina e o corpo atlético. A partir do 

documento, a educação física há de ser construída levando em conta o saber dos alunos e o 

estudo de temas como: conhecimentos sobre o corpo, atividades rítmicas e expressivas, 

esportes, jogos, lutas e ginásticas. Os professores são os parceiros e apontam possibilidades 

de enriquecer a prática pedagógica. 

 
Portanto, a ação pedagógica da Educação Física, deve estar integrada ao projeto 
pedagógico, levando em consideração as particularidades da população da escola, 
contribuindo, assim, para a capacitação e formação cultural, humana e social do 
aluno, tornando-o capaz de interpretar, compreender e atuar no sentido de 
transformar a sociedade em que vive. Para tanto, há de se construir alternativas 
metodológicas que concretizem esse processo e resgatem a unidade dialética entre 
o pensar e o fazer (ITAJAI, 2000, p. 246). 

 

                                                 
16 No Caderno Metodológico Artes é citado os objetivos de ensino apresentados nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 
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A educação física na escola deve transcender a movimentação do corpo sem 

significado. É necessário privilegiar a cooperação, a ludicidade, estimular o movimento 

expressivo, criativo e consciente para a descoberta da construção, da apropriação e da 

socialização da cultura corporal. 

 Sobre os conteúdos da Educação Física o Caderno Metodológico afirma que: 

 
Os conteúdos de Educação Física podem ser entendidos como pertencentes à cultura 
corporal e encerram-se nas diferentes possibilidades de suas manifestações: jogos e 
brincadeiras, ginástica, dança, esportes e lutas. Estes temas expressam, no interior da 
escola, um conjunto de sentidos e significados que se interpenetram dialeticamente 
tendo em vista a intencionalidade (objetivos) dos seus agentes (professores/as e 
alunos/as) e as intenções (objetivos) da sociedade. Refletir sobre esses confrontos é 
fundamental para que a escola pública possa atender os interesses de classe de seu 
corpo discente, isto é, para que possam interpretar e explicar o contexto sócio-
político-econômico-cultural em que vivem (ITAJAÍ, 2003, p. 33-34). 

 
  

Os conteúdos relacionados no documento são: jogos/brincadeiras, ginástica, dança, 

esportes e lutas, que segundo o referido texto são fundamentais no processo de 

desenvolvimento da aprendizagem e no desenvolvimento das manifestações corporais. Todos 

esses temas podem ser trabalhados a partir de sua história, dos aspectos técnicos e táticos, da 

ética, da ludicidade versus competição, da cultura escolar, do conteúdo, do lazer, da critica 

social e dos mitos. 

 A metodologia apresentada no documento é crítico-superadora, que garante aos 

educandos, frente à realidade da sociedade, ser mantenedor ou transformador da mesma. 

Ocorre o reconhecimento da prática social, a problematização, a socialização dos 

instrumentos teóricos e práticos, a possibilidade de novas formas e expressões de 

determinadas situações e, por fim, o retorno à prática, com uma nova visão do pensamento e 

das ações cotidianas. 

 A avaliação considera a totalidade da conduta humana; a perspectiva dialógica, 

comunicativa, criativa, interativa no processo; a ludicidade e a criatividade; a 

possibilidade de re-interpretação e redefinição de valores e normas; se o tempo para 

determinado conteúdo foi suficiente e a elaboração de instrumentos, jogos e outros, numa 

perspectiva da substituição da nota por uma síntese qualitativa do processo ensino-

aprendizagem. 

 O conhecimento sobre o corpo, atividades rítmicas, esportes, jogos e outros dos alunos 

são levados em conta na Educação Física, no sentido da descoberta, apropriação e 
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socialização da cultura corporal, social, política e econômica. A perspectiva dialógica, 

comunicativa, criativa, lúdica e interativa está presente no processo da avaliação. 

 Na perspectiva do Ensino Religioso o documento apresenta que o ser humano 

constitui-se livre, aberto aos outros, à natureza e ao Transcendente. A busca da sobrevivência 

e significação para sua existência vai desenvolvendo variadas formas de relacionamento com 

a natureza, com a sociedade e com o Transcendente17, na tentativa de superar sua finitude. 

 
Desde que o ser humano se vê, se percebe, sente-se como ser com características 
próprias, interagindo num contexto que lhe é peculiar, prescruta seu íntimo com 
perguntas para as quais busca com persistência e crescente curiosidade respostas 
vitais para o seu sadio e objetivo desenvolvimento. Quem sou? O que busco? De 
onde vim? Para onde vou? (ITAJAÍ, 2000, p. 263). 
 
 

A atualidade vivencia “feições pluralistas” (ITAJAÍ, 2000, p. 266), com mudanças 

constantes e profundas. Crescem questionamentos sobre o sentido da vida, da história e a 

busca por respostas para manter o equilíbrio psíquico, social e religioso. A escola, enquanto 

espaço de construção do conhecimento, visa cumprir sua função social de ajudar o ser 

humano na tomada de decisões e o conhecimento religioso necessita estar à disposição na 

escola, para que os educandos entendam as diversas culturas, bem como sua religiosidade 

(ITAJAÍ, 2000). 

 O conhecimento religioso, entendido como fenômeno religioso, deve estar presente na 

escola como um elemento que visa à construção da cidadania, de forma que articule a 

construção de uma sociedade de paz. 

 O tratamento dado à disciplina Ensino Religioso no Caderno Metodológico é que o 

mesmo não pode ser tratado isolado das demais disciplinas e atividades. Esse incorpora 

discussões internas e externas. O cenário da disciplina é a pluralidade, a interdisciplinaridade 

e o respeito, deixa de ser pensado como aula de religião para uma postura de discussão do 

fenômeno religioso. 

 

                                                 
17 Segundo o Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano, Transcendente tem dois significados: o que está 
além de determinado limite, tomado como medida ou como ponto de referência, e operação de transposição. 
Essa palavra assume valores muito diferentes, segundo o que se considere limite ou medida. As propriedades 
transcendentais eram chamadas assim por serem transcendentes em relação aos gêneros, dos quais eram 
consideradas independentes. Mais frequentemente, esse termo é usado em filosofia para indicar o que ultrapassa 
os limites de alguma faculdade humana ou de todas as faculdades e do próprio homem, ou seja, deus ou os 
deuses. 
 

 



75 
 

 

A religiosidade nos currículos e ambientes escoares, de acordo com esta perspectiva 
acadêmica, deve ser abordada como um conhecimento vinculado ao fenômeno 
religioso e não, de forma isolada que contemple essa ou aquela denominação. Deve 
ser abordada através da subjetividade do sagrado para atuar como agente de 
construção de conhecimentos (ITAJAÍ, 2003, p. 38). 

 
  

Nas páginas seguintes, o documento traz a história do Ensino Religioso, a inserção da 

disciplina no Projeto Político Pedagógico, os objetivos do Ensino Religioso, proposta de 

avaliação e, por fim, uma proposta de conteúdos para as séries finais do ensino fundamental. 

A disciplina de Ensino Religioso relaciona a natureza, a sociedade e o Transcendente, 

como elementos que visam à construção da cidadania. É uma oportunidade para o educando 

ampliar seus conhecimentos, formular hipóteses, perceber a discrepância entre o ideal e o real, 

o juízo do certo e errado e, buscar no grupo, apoio para uma ação social transformadora. 

 O Caderno Metodológico Língua Estrangeira apresenta dois enfoques: o espanhol e o 

inglês. Vou me ater ao inglês, tendo em vista a pesquisa feita com o professor dessa área e por 

não haver mais na rede municipal a disciplina língua espanhola. 

 Inglês tem como foco de habilidades o ler, o escrever, o ouvir e o falar, que trabalhará 

com conhecimentos prévios da língua, do gênero e do mundo e promover a aplicação 

desses conhecimentos nas situações cotidianas de cada aluno.  

 A aprendizagem da língua inglesa contribui para oportunizar o aluno vislumbrar uma 

sociedade diferente da sua, o que provoca uma tomada de consciência de sua própria condição 

como cidadão brasileiro e cidadão do mundo. O ensino de língua estrangeira deve 

transcender aquisições linguísticas, e sim, como prática social, domínio e interação. 

 “Neste sentido, o aprendizado da língua inglesa, como a principal moeda da 

comunicação internacional atual, deve auxiliar o aluno na formação de uma consciência 

crítica que repudie o discurso da exclusão e da desigualdade social” (ITAJAÍ, 2000, p. 283). 

O conteúdo apresentado no documento é comum em livros didáticos, mas pressupõe tópicos 

escolhidos pelo grupo com relação à realidade da escola e dos alunos, assim como textos, 

músicas que facilitam o processo de aprendizagem. 

O Caderno Metodológico Inglês apresenta a aprendizagem como um processo de 

construção de conhecimento e, por fim, o documento apresenta o conteúdo programático para 

as séries finais do ensino fundamental (ITAJAI, 2000). 

 
O professor de língua estrangeira deve possibilitar a criação de um ambiente de 
trabalho cooperativo, no qual as contribuições individuais possam promover 
experiências de sucesso na aprendizagem da língua, oferecendo atividades e projetos 
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coletivos que incentive a cooperação e o compartilhar de conhecimento e 
habilidades (ITAJAÍ, 2003, p. 86). 

 
 

Perceber a condição de ser brasileiro e cidadão no mundo, que transcende aquisições 

lingüísticas como prática de domínio e interação é a proposta da disciplina de Inglês. O 

professor utiliza o conhecimento prévio do aluno sobre a língua, o gênero e o mundo a partir 

das situações vividas por esse no cotidiano. 

Na análise dos documentos curriculares municipais percebi várias contradições ao 

tratar do currículo. Em alguns momentos são apresentados de forma crítica e em outros de 

forma conservadora, linear e fixista. O texto curricular municipal é frágil. Os documentos 

curriculares não apresentam perspectiva teórica curricular clara, e sim, pressupostos de 

ensino, como: histórico cultural, construtivismo. 

Os documentos analisados apresentam como ponto principal a aprendizagem dos 

alunos. As linhas gerais estão nos documentos do MEC e os documentos municipais estão 

sempre de acordo com esses. A ênfase é uma aprendizagem significativa, que parte do 

presente, vai ao passado e retorna para ser aplicado às situações do cotidiano da escola e dos 

alunos. 
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CAPÍTULO IV 

RESSIGNIFICAÇÕES DO CURRÍCULO NO CONTEXTO DA PRÁTICA 

 

 

[...]a prática pedagógica escolar produziu no indivíduo 
necessidades não-cotidianas, como, por exemplo, a 
necessidade de teorização científica, da reflexão filosófica, 
da configuração artística da realidade, da análise política 
(DUARTE, 1999, p. 60). 

 

A pesquisa desenvolvida teve como propósito analisar as políticas curriculares dos 

anos finais do ensino fundamental, na rede municipal de Itajaí e sua ressignificação no 

contexto da prática. Nesse capítulo darei destaque às entrevistas dos 13 professores dos anos 

finais do ensino fundamental, 01 diretora escolar e 01 supervisora escolar de uma escola 

municipal de Itajaí. A leitura atenta do conteúdo das entrevistas, as constantes idas e vindas da 

teoria e ao material de análise e do material de análise às teorias, permitiu a elaboração de um 

sistema de categórico evidenciado na figura 3. 

 

Figura 3 - Categorizações das entrevistas 

 
Fonte: Produção do pesquisador (2011) 
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 Das manifestações dos entrevistados foi possível agrupar a posteriori as categorias 

identificadas estabelecendo relação com os objetivos da pesquisa que eram identificar as 

tendências curriculares dos documentos orientadores da política no nível do município e da 

escola. Além disso, examinar os processos de interpretação e ressignificação dos professores, 

supervisor e gestor dos anos finais do ensino fundamental, em relação às políticas 

curriculares.  

 

 

4.1 Concepção e teorias de currículo 

 

 

No conteúdo das entrevistas foi possível depreender não somente o nível de 

conhecimento dos entrevistados sobre o teor do documento curricular municipal18, como 

também a concepção de currículo que norteava esse documento, na interpretação destes. 

Dos entrevistados, a maioria (67%, n 10) afirmou não saber qual a concepção 

curricular adotada no município, os demais responderam de forma bastante diversificada: 

13% (n 2) responderam que a orientação refere-se a leis e conteúdos, 7% (n 1) que é história 

oral, 7%  (n 1) afirmou que é a linha sócioconstrutivista e 6% (n 1) que é crítico superador.  

Nas Diretrizes Curriculares municipais (2000) a concepção que mais se evidencia é a 

da perspectiva histórico-cultural de construção do conhecimento, que ressalta a relevância do 

trabalho conjunto e colaborativo, vivenciado por todos. Essa concepção se revela no recorte 

do documento abaixo apresentado. 

 
Quando dizemos que os conteúdos devem ter uma abordagem histórico-cultural, 
estamos afirmando que os conhecimentos científicos são produzidos pela 
humanidade ao longo de sua história, portanto, se modificam constantemente e 
também são produzidos de acordo com a cultura e necessidade de cada povo, isto é, 
alguns conseguiram sistematizaram em linguagem escrita mais conhecimentos do 
que os outros, alguns não sistematizaram e seus conhecimentos são repassados 
oralmente de uma geração para outra (ITAJAÍ, 2000, p. 113). 

 
  

A falta de conhecimento da maioria dos entrevistados sobre a concepção que norteia as 

diretrizes curriculares do município é um fato que merece ser indagado. Por que a maioria dos 

educadores, nesse caso os entrevistados, desconhece ou ignora a concepção adotada? A 

análise atenta do documento permitiu observar que muitos professores participaram da 

                                                 
18 Especificamente o Projeto Educativo (2000), que é o documento curricular base do município. 
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elaboração curricular, mas não se sabe qual foi o nível da participação deles. Outros 

profissionais não participaram da elaboração e, ainda há os que são professores ingressantes 

no quadro e não leram ou pouco pesquisaram sobre o documento. Há de se indagar ainda 

sobre a existência ou não de momentos na escola para socialização, implementação e estudo 

das diretrizes presentes nos documentos. A falta de conhecimento pode estar justificada no 

que Lopes e Macedo (2011, p. 26) afirmam: “A dinâmica curricular envolve, então, dois 

momentos integrados, mas distintos: a produção e a implementação do currículo”. A produção 

que foi marcada por determinadas influências e tornou-se texto e a implementação que é a 

prática curricular, na realidade da escola pelos profissionais de educação, que ressignificam o 

currículo. 

Todavia não se pode ignorar que os demais professores (representando 33%) 

arriscaram de uma ou de outra forma uma concepção que possivelmente circula em algum 

momento de discussão ou leituras. A visão crítico superador19, por exemplo, é apresentada em 

um dos Cadernos Metodológicos do município como uma das possíveis formas de trabalhar a 

metodologia de determinada disciplina.  

A elaboração curricular envolve produção e implementação do currículo. Há na sua 

elaboração um caráter científico. O que não pode acontecer é inferir o insucesso do currículo 

como problema escolar ou dos docentes (LOPES e MACEDO, 2011). O currículo cria 

mecanismos para a escolha na cultura universal do que ensinar, preocupando-se com as 

relações de poder presentes nesta escolha, que os conhecimentos interajam com o aluno, 

dando conta do processo educativo e transmitindo conhecimentos selecionados e os 

conhecimentos construídos universalmente. Caso contrário não se acrescenta nada ao 

processo de ensinar e o aluno continua conhecedor do senso comum e tem dificuldade de 

interagir no todo para mudar sua postura enquanto cidadão.  

A dificuldade de definir currículo é apontada por Sacristán (1998), quando esse 

destaca que o currículo expressa um conjunto de objetivos de aprendizagem, de experiências e 

de reacomodações. Na relação curricular há um distanciamento entre produzir e implementar. 

No caso dos documentos curriculares de Itajaí, os professores que por algum motivo não 

participaram da sua elaboração, precisariam conhecê-lo de modo a atuarem de forma mais 

efetiva na transformação da política curricular municipal e contribuir de maneira mais 

profícua no processo de interpretação curricular de cada realidade escolar. 

                                                 
19 Não há informação no documento e nem o entrevistado soube explicar o que seria a visão crítico superador. 
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Para melhor compreender a ressignificação curricular feita pelos entrevistados 

questionei os mesmos sobre a possível presença dos pressupostos: racionalista, empirista, 

construtivista e histórico-cultural no direcionamento da política curricular. Apresentei 

algumas características de cada uma delas e perguntei qual, na concepção dos entrevistados, 

predominava na política curricular do município e na sua prática pedagógica. A maior parte 

das respostas relata um misto entre o a “concepção tradicional” e a “sócioconstrutivista”, pois, 

segundo os entrevistados “o aprendizado acontece interagindo professor e aluno”: 

 
P1 - "É meio misturado eu acho, tem o tradicional com o sócio que eles estão 
tentando colocar agora no momento". "Eu dou bastante abertura pra eles em relação 
a colocar questões, debates, até porque não só o aluno que aprende, o professor 
também aprende no dia a dia". 
 
P7 – "Do município é a sócioconstrutivista, mas não é de predomínio em sala de aula. 
A construtivista, não sei por que, eu vejo muito difícil os alunos trazerem, tu tens que 
estar instigando muito, muito e nem sempre tu consegue êxito nisso. Eu acredito por 
não serem acostumados a trabalhar dessa forma. Eu não fui ensinada assim, nem 
enquanto ensino fundamental, nem enquanto faculdade também né. Embora tenha lá 
no papel é desta maneira, bem construtivista e quando não empirista né, daí o 
professor é o possuidor do conhecimento e tu és o receptor. Então eu não vejo o 
sócioconstrutivista, embora esteja ali no papel, não vejo isso na minha prática em 
sala de aula. Se eu dissesse que tinha, eu estaria sendo demagoga”. 
 
P9 – "Acredito mais nessa construtivista que é uma mistura dos próprios 
conhecimentos do aluno, do professor, do que ele busca em outros autores". 

 
P11 - "O lógico seria o construtivismo, mais para o sócioconstrutivismo. Trabalho 
dessa forma: trabalho com a ideia de que o aluno já tem o conhecimento e a gente 
precisa lapidar esse conhecimento. Os exemplos citados são sempre de acordo com o 
meio em que ele vive, contextualizado, com seu bairro, com o que ele sabe fazer, a 
partir daí a gente, na minha matéria, por exemplo que é matemática, dentro desse 
contexto, a partir daí a gente tenta trabalhar." 
 
P15 - "Vejo que é uma mescla disso. Tem momentos que mesclam bastante. Depende 
da atuação do professor. O município em si,[...]eu não sei, eu acredito que dentro do 
canal construtivista. Na prática na escola a gente tenta atender a todos os alunos, 
claro que pra tu conhecer bem cada uma delas, o ideal é ter um pouquinho de cada, 
mistura tudo e fazer um só." 

 
 

 O que chama a atenção nesses depoimentos é que agora parece haver um 

conhecimento, ainda que nebuloso, sobre o pressuposto que predomina no documento e em 

sala de aula, o que se diferencia, de certo modo das respostas apresentadas no primeiro 

questionamento a respeito da concepção do currículo e discutido anteriormente.  
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A influência de correntes epistemológicas na definição do currículo ou do ensino é 

presente na história da educação brasileira. A partir das respostas, tenho a impressão de que 

nem sempre o entrevistado tem claro qual é a tendência dos documentos, assim como da sua 

prática. Alguns confundem as tendências, fazendo certa mistura entre essas, muitas vezes 

deixam transparecer que as teorias tradicionais, que possuem  discurso científico, com normas 

e de inspiração técnica, estão mais presentes na elaboração e organização curricular.  

Na análise das respostas observo a fragilidade do discurso dos entrevistados, uma 

compreensão equivocada e de senso comum do que seja uma abordagem construtivista, 

histórico cultural e seu papel na prática pedagógica. Os profissionais da educação, na maioria 

das vezes, não compreendem a especificidade da educação, sua tarefa de socializar o saber 

elaborado e sua dimensão política. A educação não é neutra. A sala de aula ao ser utilizada 

para socializar o saber é um ato político e com tendências epistemológicas curriculares.  

 
[...] muitas são as dificuldades de se identificar e caracterizar a função política da 
educação no exato momento em que se desenvolve a ação especificamente pedagógica 
que pretende socializar o saber elaborado. Essas dificuldades, na verdade, decorrem de 
uma outra, isto é, a dificuldade de se compreender tanto o que é especificamente 
pedagógico e o que é especificamente político, quanto o que é a relação recíproca 
desses dois pólos (distintos, mas complementares) no processo de transmissão-
assimilação do saber elaborado (OLIVEIRA e DUARTE, 1992, p. 11). 

 
 

Identificar o pedagógico desvinculado do político parece ser uma constante dos 

profissionais da escola. Talvez essa desvinculação promova o pouco interesse nas políticas 

curriculares municipais. No entanto também não se pode ignorar o fato de, no interior da 

escola, haver um predomínio de discussões de ordem prática e as questões de fundo teórico e 

político usualmente são deixadas à margem ou, quando ocorrem, são destinadas a um grupo 

restrito de profissionais.  

O problema do ponto de vista de oposição entre teoria e prática, consiste em 

considerar que toda prática é ateórica e que toda teoria é não prática, o que é um problema nas 

escolas, pois se separa uma da outra. Porém, toda teoria está carregada de prática, assim como 

toda prática está carregada de teoria (CARR, 1999). 

A ação de entender as tendências epistemológicas curriculares envolve, segundo 

Goodson (1995), prioridades sociopolíticas e discurso de ordem intelectual. Torna-se 

fundamental retomar os conflitos do passado para entender o presente, do contrário corre-se o 

risco de nossos estudos sobre escolarização deixarem sem questionamento e análise uma série 
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de prioridades e hipóteses que foram herdadas e deveriam estar no centro do nosso esforço 

para entender a escolarização na teoria e colocá-la em prática. 

Poucos espaços têm sidos destinados na escola para conhecimento e debate sobre as 

teorias curriculares. No entanto, circula no campo da educação e mais propriamente no âmbito 

de reflexão sobre o currículo, como já enfatizado no capítulo II, vários movimentos no sentido 

de destacar e demarcar o que é importante no currículo e em determinados momentos 

históricos. Cabe retomar nesse momento os paradigmas enfatizados por MacDonald: técnico-

linear, circular-consensual e dinâmico-dialógico. O paradigma técnico-linear influenciado por 

Bobbit e Chartes (1923) voltou-se para as habilidades profissionais. O paradigma circular-

consensual influenciados por Dewey (1900-1930)e sua escola progressista, que enfatizava os 

interesses e necessidades dos alunos para sua autorealização. E o paradigma dinâmico-

dialógico influenciado pelos reconstrucionistas sociais (Harold Rugg e George Counts, 1932), 

preocuparam-se com os problemas sociais, inspirados no marxismo. Até a década de 70, 

temos as teorias tradicionais de currículo, da década de 70 até os anos 90 as teorias críticas e a 

partir dos anos 90 as teorias pós-críticas. 

Uma aproximação analítica aos depoimentos dos entrevistados permite observar o 

predomínio da concepção técnico-linear dada a sua ênfase nas habilidades, “ao que o aluno 

vai fazer e para que servirá aquele conhecimento”. Mas também se observa indícios de uma   

concepção direcionada, ainda que tênue, para a perspectiva crítica e pós-crítica. As teorias 

tradicionais de currículo apresentam um discurso científico, normativo, inspirado na 

modernidade e na técnica. Currículo é definido como o conjunto ordenado de elementos para 

desenvolver o ensino. Na perspectiva crítica o currículo deixa de ser analisado de forma 

estruturada, fragmentada e disciplinar. Possui caráter social, cultural e histórico e possibilita 

aos professores e alunos resolver problemas e fomentar o senso crítico. O conhecimento 

prepara os alunos para o dia a dia na sociedade. 

O discurso da teoria crítica é dialético, processual, com inspiração no materialismo 

histórico. São termos próprios das teorias críticas: a ideologia, a reprodução cultural e social, 

o poder, a classe social, o capitalismo, as relações sociais e de produção, a conscientização, a 

emancipação, a libertação e a resistência. O currículo nessas teorias é o lugar que se produzem 

significados sociais. 

Nas teorias pós-críticas o discurso é subjetivo, de inspiração pós-moderna. Identidade, 

alteridade, diferença, subjetividade, significação, discurso, saber-poder, representação, 

cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo são terminologias dessa teoria. O 

currículo é definido como um artefato social que tem um papel de construção pela linguagem 
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e pelo discurso. Para as teorias críticas e pós-críticas nenhuma teoria é neutra ou 

desinteressada e está sempre implicada em relações de poder. 

Nesse sentido, todas as ações feitas na escola possuem objetivos, sejam esses claros ou 

não. As informações que são trabalhadas, os desafios que se apresentam, o cotidiano e a 

realidade escolar são determinantes do currículo. Mellouki e Gauthier (2004) escrevem que a 

escola atravessa um processo de avaliação a respeito do seu papel de transmissora de cultura. 

Esse processo avaliativo se deve ao suposto vazio no currículo escolar e nos programas de 

formação de professores. 

 
[...] Esse veredito de falência cultural da instituição escolar e dos profissionais que 
nela trabalham é provavelmente uma das conseqüências do contexto de globalização 
e de liberalização dos intercâmbios no qual estão mergulhados diversos países, 
intercâmbios esses que abrem caminho para a mundialização do comércio de 
mercadorias, do saber e dos bens simbólicos (MELLOUKI e GAUTHIER, 2004, p. 
538). 

 
 

A globalização traz diferentes elementos culturais próximos de nós e da escola. O 

papel da escola como transmissora da cultura, com tantas influências culturais globalizadas, 

leva ao vazio curricular e a certa superficialidade na formação do professor. Nas respostas dos 

entrevistados percebe-se a falta de tempo para a discussão curricular. Se essas discussões não 

acontecem, as possíveis reelaborações acabam se perdendo ou não acontecendo. Também é 

fato que os espaços de tempo são poucos e os assuntos a serem tratados são muitos, o que leva 

a certa superficialidade no tratamento do currículo por parte de toda comunidade escolar.  

 
P1 - "Agora ficou um pouco parado, mas eles estão retornando novamente, a gente 
tinha encontro dos professores de matemática, na própria escola tem a parada 
pedagógica, pra falar sobre os alunos, o que precisa melhorar e assim por diante. 
Teve uma época que a gente fez todas as habilidades, todos os professores juntos, da 
5ª série, da 6ª série, e é bem válido, porque a troca é importante". 

 
P6 –  "Faz tempo que a gente não tem uma reunião pra sentar discutir quais os 
conteúdos adequados da quinta, sexta, sétima e oitava, acho que isso que fica solto, 
agora dentro da escola não, tem as reuniões que a gente trabalha bem os planos". 

 
P7 – "Diretamente não. No começo do ano tem a reunião pedagógica, mas nem se 
fala". 

 
P14 – "Procuro estar mais próxima possível das questões pedagógicas. 
Quinzenalmente a supervisora se reúne com os professores de Anos Finais e eles têm 
que cumprir enquanto planejamento que é o que está inserido  seu próprio currículo". 
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Percebe-se nas respostas que a discussão sobre currículo no interior da escola não é 

permanente, sistemática e aprofundada. A discussão curricular se aproxima mais do debate e 

do planejamento de questões pedagógicas, mesmo que esse não seja necessariamente 

executado tal como planejado no interior da sala de aula. 

Ao discutir a seleção e organização do conhecimento escolar, Goodson (2008) expõe 

que esse não é um processo epistemológico em que acadêmicos, cientistas e educadores 

simplesmente determinam o que deve ser ensinado às crianças. O currículo não é constituído 

de conhecimentos válidos, mas de conhecimentos que podem ser considerados socialmente 

válidos. Daí a importância do tempo para discussão das ações sobre o currículo no âmbito  da 

secretaria de educação e da escola e as possíveis adaptações a determinadas realidades. 

Definições prévias de currículo, como matéria de ensino, delimitam o debate e a ação 

pedagógica contemporânea. Todavia, é comum observar o interesse de muitos professores em 

receber tudo pronto, restando a ele a tarefa de aplicar as receitas apresentadas. Afirmar que o 

importante é a prática em sala de aula, é deixar de lado toda possibilidade do corpo docente 

discutir seu trabalho e as nuances curriculares presentes na escola. 

Ainda sobre a prática, esse conceito de práxis foi aprofundado por Karl Marx e 

Friedrich Engels, no livro A Ideologia Alemã (1979). Práxis é compreendida como a atividade 

de transformação das circunstâncias, como atividade em que a teoria se modifica de forma 

contínua por conta da experiência prática, e por sua vez se modifica constantemente com a 

teoria. Para Marx e Engels (1979), nessa relação a teoria não se transforma em dogma, nem a 

prática se transforma em alienação. 

Nas respostas dos entrevistados parece haver dúvidas com relação às ações que a 

escola como um todo poderia tomar para discutir e reestruturar o currículo. Parece que a falta 

de conhecimento e da discussão de algumas teorias curriculares, levam os entrevistados a 

relevarem a importância da dialética teoria e prática, quando a teoria vai à prática, retorna 

para a teoria que volta para a prática de maneira ressignificada e que possibilita traçar outros 

caminhos para tentar achar possíveis soluções para os problemas educacionais. 

Muitos entrevistados, ao falarem sobre o conhecimento na escola, falam que esse é 

construído em conjunto com os alunos, numa menção a tendência construtivista. Essa ideia 

aparece várias vezes nas entrevistas. Por exemplo: "O lógico seria o construtivismo, mais para 

o sócioconstrutivismo. Trabalho dessa forma: trabalho com a ideia de que o aluno já tem o 

conhecimento e a gente precisa lapidar esse conhecimento (P11)”. A ressignificação feita pelo 

professor leva em conta um discurso vinculado em alguns momentos de formação que 

enfatizam a importância do conhecimento ser construído com o aluno.  
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Essa ressignificação parece estar baseada muito mais em discursos do que em 

pesquisas sobre educação. No documento curricular municipal do ano de 2000, a sugestão de 

abordagem é a histórico-cultural, portanto diferente da interpretação dos entrevistados. Essa 

abordagem sugere que os conteúdos partem do presente, vão ao passado e retornam ao 

presente de maneira ressignificada. Essa relação entre os conhecimentos do presente e do 

passado rompem com a ideia da seleção e organização do conteúdo ser fixista, linear e 

segmentado, análise que será realizada a seguir.  

 

 

4.2 Seleção e organização do conteúdo 

 

 

Os documentos curriculares municipais (2000, 2003 e 2007) propõem conteúdos para 

serem trabalhados pelos professores nas diferentes séries do Ensino Fundamental. Esses 

conteúdos são uma forma de unificar o trabalho do professor e são passíveis de mudanças e 

adaptações, de acordo com a realidade, a proposta pedagógica e os projetos desenvolvidos 

pela escola e pelo professor. 

O Projeto Educativo (2000, p. 28) apresenta a concepção curricular adotada pela rede 

municipal: 

 
O currículo deve contemplar uma educação libertadora, privilegiando o 
desenvolvimento das relações participativas e atitudes críticas e reflexivas, 
apropriação do conhecimento socialmente produzido, além de valores que 
favoreçam a inserção do sujeito na sociedade, e o professor é mediador e não 
detentor do saber. 

 
 

A compreensão dos entrevistados em relação à orientação curricular do município e 

como essa interpretação ocorre na prática é o que podemos observar abaixo: 

 
P2 – "O professor tem que dar o suporte teórico pra criança e pro adolescente e ele 
tem que saber o que está passando pra cobrar alguma coisa, não adianta ele chegar 
ali dar um conteúdo e agora se virem, ele tem que saber o que está passando, como 
ele está passando, pra quem ele está passando, e a partir daí fazer uma construção do 
que os alunos sabem e fazer que ressignificação dos conhecimentos". 

 
P7 – "Estar pautando muito mais a atitude do que o conhecimento, desenvolver a 
participação e uma atitude crítica reflexiva do aluno. Instigar essa atitude, para eles 
irem atrás. Exemplo: cidadania, trabalho infantil, nós trabalhamos, conversei com 
eles sobre como foi construída a cidadania, é, a declaração dos direitos humanos, a 
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revolução francesa, e a independência dos Estados Unidos, e depois fomos trabalhar 
a questão dos trabalhos infantis e nós fizemos um debate sobre isso. Eles buscaram 
informações sobre isto, eles buscaram informações sobre isso, e depois nós fizemos 
um debate em sala de aula. Tive trinta alunos, dez trouxeram". 
P12 – "O professor não sabe tudo, acho que ele a cada dia aprende com o aluno 
também, ele é mediador e não sabe tudo, ele todo dia aprende alguma coisa". 
 
P13 – "Procuro passar para meus alunos o que eu conheço. No meu cotidiano de aula 
eu trabalho com as turmas e tenho essa troca de experiências. Não sou detentora, mas 
uma troca de experiências". 

 
P15 - "Tudo depende da força de vontade do professor, do interesse do professor, do 
objetivo do professor dentro da sala de aula, o que ele quer, o que ele não quer, com o 
aluno. Acompanho o planejamento de aula, acompanho o diário, as avaliações, 
acompanho aula, e alguns casos eu fui para a sala de aula dá aula, pro professor ver 
como faz". 
  
 

O ato de produzir é o trabalho educativo, seja este direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo ou na humanidade, todos produzem história e o fazem coletivamente (SAVIANI, 

1991). Não basta repetir o que já foi dito ou o que se acha correto, é indispensável encontrar 

caminhos para entender o processo ensino e aprendizagem, ser sujeito e ajudar outros a 

também o serem. O fato de saber que determinados temas já foram trabalhados, ou já foram 

vistos há muito tempo, não quer dizer que não precisem ser discutidos, ou que não precisamos 

repensá-los. 

A escola é uma instituição cultural e os professores são os principais protagonistas. A 

cultura não se reduz à soma de conhecimentos que possuímos ou ensinamos e os professores 

possuem o encargo de velar pela aprendizagem cultural dos que estão na escola. Os 

professores são intelectuais, depositários, intérpretes e críticos da cultura (MELLOUKI e 

GAUTHIER, 2004). 

Nas entrevistas aparece a preocupação de estar atento ao suporte técnico: “saber o que 

está passando pra cobrar alguma coisa: "O professor tem que dar o suporte teórico pra criança 

e pro adolescente e ele tem que saber o que está passando pra cobrar alguma coisa (P2)”. 

Parece haver preocupação com atitudes: "Estar pautando muito mais a atitude do que o 

conhecimento, desenvolver a participação e uma atitude crítica reflexiva do aluno (P7)”. 

Nessa afirmação os entrevistados deixam claro a necessidade do conhecimento ajudar na 

construção crítica e reflexiva do aluno e da ressignificação dos conhecimentos. 

O positivo dessa reflexão está em ajudar o aluno a sair da sua condição de espectador e 

ser sujeito da história, juntamente com o professor. O professor não é detentor do saber, mas 
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ele tem conhecimento mais aprofundado sobre a sua área, por isso é mediador junto à 

comunidade escolar e ajuda a desenvolver aptidões que os alunos utilizarão ao longo de suas 

vidas.  

Os profissionais de educação ao pensar sobre o currículo precisariam estudá-lo como 

território de intersecção de práticas diversas que não se referem apenas aos processos de tipo 

pedagógico, interações e comunicações educativas.  

Esse processo de entender o currículo como práxis, supõe o estudo, a reflexão, a 

formação continuada, que acontece ao longo de todo o processo do educador, para que não 

gere nesses um imobilismo e um descrédito na função da educação dentro da sociedade, ou 

mesmo uma posição de impotência frente às necessidades de mudança. 

Os entrevistados realçam a visão construtivista da educação, que leva em conta os 

conhecimentos dos alunos. No Projeto Educativo (2000) esse processo tem como objetivo 

direcionar propostas que questionem as práticas homogeneizantes, possibilitando o exercício 

do pensamento, articulando o “saber da ciência”, o “saber escolar”, o “saber ensinado”, com o 

“saber da vida” (ITAJAÍ, 2000, p. 135). O saber dos alunos faz parte do processo para se 

entender significativamente o saber historicamente construído e relacioná-lo ao cotidiano. 

Sobre a seleção dos conteúdos o documento curricular de Itajaí preconiza: 

 
Do ponto de vista metodológico, os conteúdos deverão ser articulados às estratégias 
adequadas. É fundamental que os alunos entendam a relação entre receber idéias 
prontas e elaborar suas próprias. Portanto, oferecer, durante as aulas, momentos de 
reflexão e produção pessoal é muito salutar [...] Justificar os conteúdos antes de 
ministrá-los aos alunos para que busquem um sentido dos mesmos para suas vidas 
(ITAJAI, 2000, p. 85). 

 
 

Ao professor cabe articular o conteúdo às estratégias para que os alunos aprendam a 

elaborar conceitos formados através da reflexão crítica e do sentido em suas vidas.  

Sobre a seleção, a organização e a prática do conteúdo busquei perceber como esse 

processo acontecia e quais os objetivos que os profissionais possuíam em relação ao conteúdo 

trabalhado.  

 
P3 - "Eu só avanço conteúdo quando eu vejo que existe aprendizado anterior. As 
quatro operações é diariamente, subtrai, adiciona. Conteúdos, tipo 8ª série, o exemplo 
da função, tem sentido se for fazer uma engenharia". 

 
P4 – "Ela se organiza de acordo com o que a turma me devolve como, como fim né, 
aquilo que a turma quer, até onde a turma vai né, na verdade eu não posso ir além de 
um conteúdo, se a turma não consegue, não desenvolve, não responde né, então é a 
turma que vai me responder".  
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P5 – "Por bimestre organizando os conteúdos, com habilidades de produção de texto, 
história em quadrinhos, cruzadinhas". 

 
P6 –  "Livro pra trabalhar e o planejamento da prefeitura, sempre seguindo o plano". 

 
P9 – "Esse plano a gente já recebe pronto, tem que seguir essa linha, mas tu pode 
estar melhorando". 

 
P10 – "Alguns conteúdos que no início do ano já foram pré-determinados por séries, 
então em cima dessa matriz esses conteúdos programáticos foram programados. Em 
cada sala a gente vive uma experiência diferenciada, a organização é entender a 
turma, entender a dinâmica da turma e você adaptar esse conteúdo né dentro desse 
contexto facilitando assim a compreensão do aluno e a participação do mesmo”. 

 
P11 – "Baseio no plano que já existia da minha disciplina. Escolhi um livro que se 
encaixasse mais no plano, faço meus planos semanais e diários dentro do plano 
bimestral de acordo com o conteúdo do livro, então teoricamente é como se fosse uma 
apostila, vou aproveitando que os alunos têm acesso ao livro, vou seguindo as 
páginas e conteúdos que encaixam dentro do plano anual, de acordo com o livro 
didático que ele tem acesso”. 
 
 

Na fala de um dos entrevistados aparece a ideia de organizar o ensino baseado na 

aprendizagem: "Eu só avanço conteúdo quando eu vejo que existe aprendizado anterior (P3)”. 

É importante ter presente que a aprendizagem dos alunos é diferenciada e cada um possui uma 

forma distinta de aprender. A aprendizagem é o caminho que define todo e qualquer objetivo 

do educador, para que realmente aconteça e favoreça o desenvolvimento dos alunos. 

Em outro momento da entrevista aparece a seleção e organização do conteúdo baseado 

no livro didático: "Livro pra trabalhar [...] (P6)” e "[...] Escolhi um livro que se encaixasse 

mais no plano, faço meus planos semanais e diários dentro do plano bimestral de acordo com 

o conteúdo do livro [...] (P11)”. O livro didático é uma das ferramentas para trabalhar o 

conteúdo e usá-lo como única possibilidade do currículo, delega a seleção e organização do 

conteúdo a um terceiro que não participa da gestão da escola. 

Em outra perspectiva a seleção do conteúdo é determinada pelo planejamento 

institucional: "Esse plano a gente já recebe pronto, tem que seguir essa linha, mas tu pode 

estar melhorando (P9)" e "Alguns conteúdos que no início do ano já foram pré-determinados 

por séries, então em cima dessa matriz esses conteúdo programáticos foram programados. Em 

cada sala a gente vive uma experiência diferenciada, a organização é entender a turma, 

entender a dinâmica da turma e você adaptar esse conteúdo né dentro desse contexto 

facilitando assim a compreensão do aluno e a participação do mesmo” (P10).  
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Apesar dos professores vincularem a seleção dos conteúdos ao documento curricular, 

observa-se nesse depoimento o objetivo de adaptá-lo, melhorá-lo, levando em conta a 

realidade da turma e da escola. Esse dado é percebido no documento curricular (ITAJAI, 

2000, p. 75) que apresenta: “no que concerne ao estudo da Língua Portuguesa, independente 

da seriação dos conteúdos, o tópico que deverá ser apresentado ao aluno não poderá ser 

ministrado de forma aleatória e descontextualizada, desprovido de uma abordagem prática e 

relevante”.  

Sendo assim pode até estar predeterminado no documento, o que não pode é ser 

aleatório, descontextualizado e desprovido da prática e do cotidiano, além do que também 

devem ser trabalhados os conteúdos universalmente construídos para que o aluno possa sair 

do senso comum e privilegie um aprendizado significativo e que produza mudanças no 

comportamento dos alunos e professores. 

O Projeto Educativo (2000, p. 144) apresenta o desenvolvimento dos conteúdos da 

seguinte maneira: 

 
No desenvolvimento dos conteúdos [...] deve-se proporcionar o maior número de 
informações que assegurem, ao aluno, a apropriação do conhecimento socialmente 
produzido. Torna-se fundamental, dessa maneira, cultivar no aluno, a curiosidade 
natural, a compreensão da diversidade do meio ambiente e a sua atuação nesse. 

 
 

É novamente enfatizada a necessidade de assegurar ao aluno a apropriação do 

conhecimento socialmente construído. Para Alice Casimiro Lopes (2008) há tempo se defende 

um currículo que garanta a melhoria no ensinar e na aprendizagem. A disciplinarização na 

escola não valoriza os interesses dos alunos, seus conhecimentos e não aborda questões 

práticas. O conhecimento científico, segundo Lopes (2008) vem sendo compreendido de 

forma inter-relacionado, não fragmentado. Por isso, a escola deve reorganizar o conhecimento 

para responder às mudanças das ciências e preparar os educandos, para que possam lidar com 

os saberes necessários para a resolução dos problemas. 

Nas entrevistas aparece o currículo como algo predeterminado, por bimestre, através 

do livro didático, pronto, o que vai contra a orientação do documento curricular municipal:  

 
Pensar uma lista de conteúdos, fechada, linear e sequencial é estar reforçando o 
modelo de ensino tradicional – tão criticado e inadequado às necessidades postas 
pela sociedade hoje – e impedindo que o aluno se aproprie de novos conhecimentos 
e, ao mesmo tempo, que se torne produtor de novos saberes (ITAJAÍ, 2000, p. 113-
114). 
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A seleção dos conteúdos leva em conta as diretrizes do MEC e as diretrizes 

curriculares municipais. Após a seleção dos conteúdos mínimos cabe a cada professor, nas 

diferentes áreas, identificar o que mais pode ser trabalhado. 

O ato de selecionar determinados conteúdos tem como intuito a realidade na qual a 

escola está inserida. O saber é apresentado aos alunos e ligados ao seu cotidiano para que 

esses melhor compreendam seu papel na sociedade e possam responder aos seus próprios 

anseios e os da sociedade. A aprendizagem é o objetivo principal da escola e essa tem que 

cuidar para não focar a maioria das suas atividades escolares no não pedagógico. 

Oliveira e Duarte (1992) enfatizam a falta de foco na aprendizagem quando o espaço 

escolar é utilizado para atividades não pedagógicas, que faz a escola deixar de lado a 

democratização do saber escolar. 

 
[...] a utilização do espaço escolar para outras atividades não necessariamente 
pedagógicas retira a responsabilidade do poder instituído de realizar tais atividades 
nas instâncias sociais que lhe são próprias. A escola vai perdendo, assim, a sua 
identidade enquanto instância de efetivação da ação especificamente pedagógica. 
Com isso, não se democratiza o saber escolar, apesar de se estar trabalhando dentro 
da escola. Ao não se democratizar o saber, serve-se (quer se queira admitir isso ou 
não) à manutenção da situação vigente, pois é importante para o poder instituído que 
grande parcela da população, pertencente a certas camadas sociais, não domine o 
saber escolar, constituindo-se assim presa fácil desse poder (OLIVEIRA e 
DUARTE, 1992, p. 93-94). 
 
 

Muitas vezes é perceptível a escola valorizando mais atividades não pedagógicas e 

esquecendo seu papel de construtora do conhecimento. Para que a comunidade escolar possa 

ajudar os alunos a entenderem seu papel na história, os conteúdos precisam fazer ligação à 

realidade na qual a escola está inserida. Ao fazer esse elo o professor oportuniza aos alunos a 

percepção, através da história, da importância de estudar e entender o conhecimento para que 

os alunos sejam ajudados a sair da condição de receptores e tornarem-se sujeitos ativos no 

cotidiano.   

 
P1 - "Quando tem oportunidade de explicar algo que venha de fora ou da própria 
comunidade a gente faz, agora quando não tem oportunidade fica com o conteúdo que 
está". 

 
P3 - "Sim. Como agora estou em 2 escolas com realidade totalmente diferentes. Então 
aqui eu posso ensinar, não sei se é essa palavra, o conteúdo de uma maneira 
diferente, o aluno vai absorver melhor do que na outra escola que o econômico deles 
é totalmente diferente". 

 
P4 – "Acho que o trabalho não pode conter a realidade de ninguém. Nós temos que 
ser todos realistas, é claro que eu não vou fazer uma aula pra cair na Disney, mas 
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tudo que é possível a gente faz, a gente desenvolve, a gente trabalha, independente da 
situação sócioeconômica da escola". 

 
P5 – "A gente tem que trabalhar de acordo com a realidade do aluno, às vezes vem 
conteúdo no livro didático que não tem nada a ver com a realidade do aluno, o aluno 
nem sabe o que é aquilo ali. Às vezes alguma frase, alguma coisa, aí eu nem trabalho 
porque tem que puxa pra realidade dele. Por exemplo a outra escola que eu dou aula 
eles são mais pobres, eles não sabem o que é internet, o que é um blog, é mais 
complicado trabalhar com eles. Não adianta falar dos conteúdos que eles nunca 
ouviram falar, nunca viram uma internet, então é mais complicado". 

 
P14 – "A questão sócioeconômica, na qualidade de ensino, dentro da Unidade 
Escolar, a gente pode dizer que aqui na escola a gente consegue ainda ter crianças 
que vêm com questões sócioeconômicas um pouco mais resolvidas e há essa 
preocupação de articular o conteúdo á realidade". 

 
 

Sobre o conteúdo o documento curricular municipal destaca:  

 
[...] Nessa perspectiva, tais conteúdos precisam buscar inspiração e amparo na vida 
atual, ou seja, nas aspirações, esperanças, ansiedades, incertezas e perplexidades dos 
dias de hoje, para então remeter ao passado a fim de alargar o leque de informações 
disponíveis, de conhecer outras modalidades de visão de mundo e de experiência, de 
refletir sobre as respostas para questões de ontem e que agora não encontram lugar, 
enfim, de preparar o estudante para o aprendizado e para as escolhas que ele é e será 
obrigado a fazer em sua existência (ITAJAÍ, 2000, p. 168). 

 
 

Levando em conta alguns depoimentos dos professores para análise, observa-se uma 

tendência à seleção do conteúdo de acordo com a condição sócioeconômica do aluno. Os 

alunos com baixo poder aquisitivo teriam, na concepção desses professores, menos condições 

de compreender conteúdos com os quais não tiveram experiência. A ideia de que o baixo 

poder aquisitivo influencia a aprendizagem está presente em algumas entrevistas, porém no 

documento curricular aparece a necessidade do conteúdo inserir o maior número possível de 

informações para refletir e entender o ontem e o hoje. É nesse momento que podemos 

perceber a escola como transmissora de ideologia quando seus profissionais assumem uma 

ideia de que o baixo poder aquisitivo é fator predominante na aprendizagem dos alunos. 

 
Como a escola transmite ideologia? A escola atua ideologicamente através de seu 
currículo, seja de uma forma mais direta, através das matérias mais suscetíveis ao 
transporte de crenças explícitas sobre a desejabilidade das estruturas sociais 
existentes, como Estudos Sociais, História, Geografia, por exemplo: seja de uma 
forma mais indireta, através de disciplinas mais “técnicas”, como Ciências e 
Matemática (SILVA, 2010, p. 31-32). 
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O poder econômico dos filhos das famílias que frequentam a escola pode influenciar 

na aprendizagem, mas não podemos dizer que essas não precisam ter acesso aos 

conhecimentos disponíveis por esse motivo. O professor, a partir da realidade da escola, pode 

ajudar a desenvolver o senso crítico nos alunos, para que esses percebam sua realidade e 

possam agir de formar a mudá-la, através do acesso ao conhecimento já disponível e às 

possibilidades de construção desses em conjunto. Portanto, o currículo pode ser uma das 

formas de mudança da sociedade, pois está diretamente envolvido com a mesma e de alguma 

forma todas as pessoas passam pela instituição escola. 

O currículo é uma construção social e as matérias não são monolíticas e sim, mutáveis 

mediante a controvérsia e o compromisso de mudança. Tornar uma matéria escolar é 

característica da evolução da comunidade, que passa do pedagógico para o utilitário. Esse 

conflito entre o currículo pode ser o conflito entre o status, o recurso e o território das 

matérias (GOODSON, 1995). 

Como complementação Lopes e Macedo (2011) já escrevem sobre a preocupação 

prática que não consegue dar conta da realidade vivida nas escolas e que implementar um 

currículo continua sendo um problema, mantendo-se uma fenda entre planos curriculares e 

sua aplicação.  

Na atualidade os profissionais da educação, usualmente pensam a educação e o 

currículo como uma forma de simplesmente repassar o conhecimento. Educadores e alunos 

exercem papel ativo e percebem o espaço de poder que o currículo exerce em suas vidas. 

Currículo que é decisivo na reprodução das estruturas da sociedade. Em suma, o currículo é 

documento de identidade acessível a todos, pois expressa conhecimentos que transformam as 

pessoas e a realidade que vivem. 

Para ajudar a responder o objetivo da pesquisa de identificar as tendências curriculares 

dos documentos municipais e examinar o processo de interpretação e ressignificação dos 

entrevistados, criei uma subdivisão das categorias que chamei de matrizes e habilidades, 

termos que aparecem somente no arquivo digital de 2007, que organiza os conteúdos por 

séries com as respectivas habilidades. 

 

4.2.1 Conceito de matrizes e habilidades  

 

O documento Projeto Educativo (2000) apresenta que o currículo desempenha a 

função social que permite ao aluno apropriar-se de conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias à formação da cidadania. A seleção dos conteúdos nas diferentes áreas de 
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conhecimento, é feita de forma interdisciplinar, de acordo com a realidade escolar, articulados 

dialeticamente e a metodologia é entendida como organização do ato pedagógico, pois o 

aluno é visto como sujeito em desenvolvimento e com possibilidades.  

No documento oficial da rede municipal, os conteúdos são entendidos como 

conhecimentos que os alunos têm o direito de construir no espaço escolar, sem considerá-los 

propriedade do ensino formal. Esses são vistos na sua totalidade e em permanente relação. 

“Chama-se de conteúdos os conhecimentos que os alunos têm o direito de construir no espaço 

escolar, sem entretanto considerá-los propriedade do ensino formal” (ITAJAÍ, 2000, p. 61). 

O documento analisado chamado Matrizes e Habilidades (2007), como já analisado no 

capítulo III, introduz o conceito de matrizes e habilidades que até então não havia sido 

discutido nos documentos anteriores, mas é também referência importante no interior da 

escola. Esse define os conteúdos e as habilidades por área de conhecimento e por séries. Por 

meio dele o professor identifica não apenas o que trabalhar, mas com que objetivo de 

aprendizagem o conteúdo está direcionado. 

Como se pode perceber no Projeto Educativo de 2000 a orientação para a seleção de 

conteúdos enfatiza a interdisciplinaridade, a articulação dialética, a organização do ato 

pedagógico e o aluno como sujeito do processo do conhecimento. O documento de 2007 por 

sua vez rompe com a ideia da interdisciplinaridade, delimitando os conteúdos a serem 

trabalhados e definindo as habilidades ou objetivos de aprendizagem a serem desenvolvidos 

pelos alunos. 

Em face dessas concepções indagou-se aos entrevistados o que compreendiam sobre 

os conceitos de matrizes e habilidades para compreender o processo de ressignificação 

curricular: 

 
P2 – "Matriz são os conteúdos e habilidades aquilo que o aluno devolve a partir do 
conteúdo". 

 
P6 –  "Matriz é o conteúdo. Habilidade é o que meus alunos conseguem fazer com 
aquela habilidade". 

 
P7 – "Matrizes eu não sei, seria o conteúdo e as habilidades é o que eu gostaria, o 
que se pretende desenvolver com o aluno. Não sei definir bem, mas acredito que seja 
isso". 
 
P14 – "Matrizes e habilidades são as percepções que precisam ter diante do nosso 
aluno e a partir de cada disciplina que nós trabalhamos com gavetinhas ainda, pensar 
o seguinte: o que cada um deve saber e entender a respeito de matemática, por 
exemplo". 
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P15 - "Matrizes são os conteúdos, os PCNs e tal, da grade, da série/ano. Habilidades 
são as competências daquilo que o aluno tem que conseguir até o final do ano". 

 
 

Segundo os documentos curriculares municipais os conteúdos devem estar vinculados 

à vida atual, nas aspirações, nas esperanças, nas incertezas de hoje. Conteúdos que remetem 

ao passado para alargar as informações, conhecer outras visões de mundo e de experiência, de 

refletir sobre as respostas para questões de ontem e que agora não encontram mais sentido, 

enfim como apresenta o documento: “assim, os conteúdos devem tomar o presente dos 

educandos, sua história e experiência de vida, seu lugar de moradia, o grupo social em que 

está inserido e a tradição cultural que partilham” (ITAJAÍ, 2000, p. 170). 

Apesar de o documento curricular municipal de 2000 não apresentar o termo 

habilidade e competência esses termos ganham espaço na educação a partir da década de 90 

quando ocorre a expansão das políticas educacionais. As propostas curriculares estão 

subordinadas às agências multilaterais, como a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Banco Mundial (BIRD) e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento. Lopes (2008, p. 21) afirma: “dessa forma, conclui-se 

que existe uma globalização econômica, capaz de determinar uma globalização política e 

cultural. Essa globalização incorreria em um processo homogeneizador das diferentes 

políticas curriculares no mundo atual”. 

A ressignificação feita pelos professores no contexto da prática, levou-me a perceber 

que esses possuem um conceito equivocado a respeito do termo matrizes quando dizem que 

são conteúdos.  

 
Embora muitas vezes compreendidos como sinônimos, os termos "grade" e "matriz" 
curricular têm significados diferentes no que diz respeito ao processo de seleção e 
organização dos conteúdos curriculares. Enquanto a ideia de "grade curricular" era 
amplamente utilizada para designar os conteúdos mínimos obrigatórios definidos por 
Resoluções do Conselho Nacional de Educação, o termo "matriz curricular" passa a 
ser utilizado, após a LDB 9394/96 para designar diferentes formas de selecionar e 
organizar os conteúdos e atividades curriculares que serão definidas pelos projetos 
pedagógicos das escolas e dos cursos. 
Nesse sentido, o emprego do termo "matriz" - oriundo principalmente do sentido 
matemático, ou seja, arranjos de elementos de um conjunto - indica flexibilidade no 
processo de seleção e organização dos conteúdos que farão parte do currículo de um 
curso e que serão escolhidos tendo como referência os objetivos a serem alcançados 
pelo projeto pedagógico ( FERRI, 2004). 

 
 

Nas entrevistas foi possível verificar que há confusão com o termo matrizes, ao defini-

lo como conteúdos. Matriz é percurso e não conteúdo. A palavra “matriz” remete-nos às 
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ideias de “criação” e “geração”, que norteiam uma concepção mais abrangente e dinâmica de 

currículo, [...] propiciando a unidade na diversidade [...] (BRASÍLIA, 2008, p. 6). Parece 

haver a necessidade de rever o conceito para melhor entendimento desse por parte da Rede 

Municipal de ensino. 

 

 

4.3 Modos de repensar a política curricular 

 

 

Os entrevistados demonstram anseio, necessidade de repensar a política curricular 

municipal. Esses percebem que muitas coisas ainda hoje utilizadas na educação não estão 

dando mais conta dos problemas que vão surgindo. Os professores têm trabalhado com os 

alunos determinados conteúdos, que por sua vez, não respondem mais aos anseios da 

comunidade escolar e da sociedade.  

Nas entrevistas muitos falam da necessidade dos professores mudarem o modo de ver 

a educação. Visam uma educação de qualidade, olhando o aluno como sujeito, com suas 

potencialidades e diferenças. Apontam o não conhecimento dos documentos curriculares 

municipais o que para a prática curricular poderia ajudar a entender a direção curricular do 

município e usa adaptação à realidade da escola. Prática que é desenvolvida junto com a 

teoria na escola.  

Rios (2003) acentua que a escola transmite e cria conhecimentos que são resultado da 

intervenção humana, que por consequência a transforma. Saber fazer bem é ter domínio dos 

conteúdos, articulado com as técnicas, com as estratégias para desenvolver o trabalho, que 

responde às necessidades históricas da sociedade que o professor atua. 

Sugestões para a política curricular municipal são fundamentais para rever o processo, 

ressignificar as práticas curriculares, tanto na escola como na secretaria municipal, nos 

momentos de definição, reelaboração e interpretação da política. Isso implica, como afirma 

Ball, Maguire e Braun (2012), ressignificar as políticas nas diferentes dimensões contextuais: 

nos contextos situados, isto é, no cenário local da escola, nas culturas profissionais e nos 

contextos externos à escola, tais quais os departamentos da secretaria de educação. O 

professor ao se expressar assume responsabilidades com a educação, com a escola, com o 

aluno, e com a política curricular, a qual está em constante ação na escola. 

 Entre as sugestões apresentadas pelos professores, destacam-se:  

 



96 
 

 

P1 - "Acabar com esse índice de aprovação, a gente pega muito aluno na 5ª série, 6ª 
série, sem saber as coisas básicas, as quatro operações". 

 
P2 - "Tem que mudar, eu acredito, a maneira como a gente vê a educação, porque a 
educação hoje não visa qualidade, querem números, números, números, isso na 
maioria das escolas". 

 
 

Nas respostas acima, um dos entrevistados (P1),  apresenta a sugestão de acabar com 

os índices de aprovação. Índices esses que estão nas políticas oficiais da rede municipal, 

nacional e internacional. A diferença está no termo. O entrevistado utiliza aprovação, 

enquanto que as políticas oficiais utilizam o termo reprovação. Muitas políticas oficiais na 

área da educação visam diminuir os índices de reprovação.  

Parece que o entrevistado está baseando sua resposta nas metas que a escola possui 

com relação à aprovação dos alunos, aprovação que para o entrevistado muitas vezes é 

indiscriminada e tem como objetivo atingir políticas externas, com critérios performáticos. A 

escola dá atenção à política e responde com o propósito de prestar contas e não de ocorrer 

mudanças pedagógicas, o que é destacado pelo entrevistado P2, quando se refere à mudança 

dos profissionais de verem a educação, que hoje muitas vezes, visa não a qualidade, e sim 

números. 

 
P4 – "O que tem que ser mudado é uma visão de professor diante do conteúdo que ele 
vai apresentar, na verdade eu tenho que olhar meu aluno não como uma forma, mas 
como único, que tem suas diferenças com outro aluno, que tem suas individualidades, 
que tem seus limites e aí sou eu com meu aluno e não a implementação de um 
currículo no município, porque eu não vou satisfazer uma forminha igual pra todo 
mundo, colocando a forminha saindo todo mundo igualzinho". 

 
P6 –  "O que falta no município é mais encontros por área, a gente senta e discutir 
quais são os conteúdos  mais apropriados para 5ª, pra 6ª e agora com o livro a gente 
está trabalhando legal os conteúdos, está bem integrado". 

 
P11 – "Não tenho conhecimento de como está. Sugestões teria várias, mas eu primeiro 
tentaria conhecer do que se trata pra depois encaixar essa sugestão de acordo com o 
necessário ali". 
 
P13 – "Como eu não tenho acesso aos documentos, é a primeira vez no município, eu 
ainda estou meio que acostumando ainda". 
 
P14 – "Penso que se nós conseguíssemos realmente efetivar com eficiência e eficácia 
o que existe nós já estaríamos alcançando, estaríamos dando um grande passo, do 
que fazer algumas mudanças pra aquilo que ainda nem foi executado. Eu penso dessa 
forma. Eu preciso conhecer com mais ainda, mais ênfase, profundidade a política de 
currículo do nosso município". 
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P12 – "Muita coisa precisa melhorar. Eu acho que ainda a escola vive a escola 
paternalista, se tu fala em renovar, em fazer coisas diferentes já não gostam, 
professora usa quadro, caneta na mão, só isso, eles não querem inovação". 
 

 

Outro dado relevante destacado pelo entrevistado P11 é a falta de conhecimento da 

realidade curricular escolar. Inúmeros podem ser os fatores do não conhecimento, dentre eles 

professores que ingressaram recentemente na rede, falta de conhecimento dos documentos 

curriculares e a falta de tempo para discussão e aprofundamento do tema.  

O entrevistado P14 apresenta a importância de colocar em prática o que a rede 

municipal possuiu em termos de currículo, que, segundo esse, daria um resultado eficiente. 

Juntando a isso destaco a importância de pensar numa formação inicial e continuada que dê 

suporte teórico e prático para o profissional de educação realizar seu trabalho na escola com 

mais eficiência e qualidade e possibilite momentos de parada para discussão e 

aprofundamento sobre a política curricular. 

As sugestões ajudam a pensar a importância na definição das políticas quando 

analisadas a partir do cenário local e da história da escola, dos valores e compromissos dos 

professores com a política curricular, com a equipe de trabalho e a infraestrutura escolar e 

mesmo com as expectativas externas, ou seja, os índices que se quer atingir. Esses dados, 

assim como outros não citados, quando considerados ajudam os profissionais de educação a 

entender que cada contexto escolar, possui diferentes capacidades, potencialidades e limites. 

As políticas são postas em ação em diferentes condições materiais, com múltiplos 

recursos, para problemas específicos. Sejam as políticas antigas ou novas, elas estão baseadas 

em compromissos que já existem, em valores e em experiência. Considerar o objetivo em 

relação às dinâmicas subjetivas. O material estrutural e relacional se incorporado na análise 

das políticas, no nível institucional, dará melhor sentido à ação das políticas nas escolas. 

Outro dado das entrevistas é a necessidade de mudar a maneira de entender a educação 

e o jeito de ver o aluno (P4). O entrevistado P12 enfatiza a tendência paternalista da escola e a 

resistência à inovação. Sugestões que indicam que o profissional de educação está em 

condições de fazer a crítica, compreender o processo do seu trabalho, entender o significado 

da sua ação e a função social do seu trabalho. O que se observa é que os professores, por não 

dominarem, ou não compreenderem o significado e a função das teorias na orientação do seu 

trabalho, apresentam, muitas vezes, um discurso que é próprio do contexto em que vive. A 

discussão sobre currículo no interior da escola contribuiria tanto do ponto de vista da crítica, 

como da sua tarefa pedagógica.  
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Oliveira e Duarte (1992, p. 93) escrevem: 

 
[...] luta-se pelo direito de todos à educação reivindicando um maior número de 
escolas que atendam às necessidades de escolarização da população na faixa etária 
escolar. No entanto, o que se tem verificado, principalmente nos últimos anos, é que 
a utilização do espaço escolar (inclusive das verbas relativas à educação) é feita 
tendo em vista um número considerável de atividades diversificadas, próprias de 
outras instâncias da sociedade. E, com isso, a prática pedagógica propriamente dita 
não é efetivada. 

 
 

O papel da escola é socializar o saber construído historicamente. A principal atividade 

da escola é a pedagógica. Podemos ter outras atividades diversificadas, mas não podem 

prevalecer sobre as atividades de aprendizagem. Educar é ajudar os alunos saírem de sua 

condição de expectadores e serem ativos na sociedade. Para complementar, Goodson (1995) 

ressalta que a forma de teorização curricular que domina o campo de ação é racionalista e está 

associada a formas de administração e análises científicas, o que leva as teorias curriculares 

serem, em sua essência, prescrições e consequentemente muitas das práticas dos educadores 

reproduzem essa dinâmica de prescrever sem se responsabilizar. 

 Os avanços teóricos afetam a prática docente. De outra forma esses avanços teóricos, 

de maior prestígio no meio acadêmico, dificilmente chegam à escola e deixam de contribuir 

para uma possível renovação (COSTA, 1998). Quando chegam não são efetivamente 

estudados, o que pode ser um dos fatores do desconhecimento das diversas epistemologias 

presentes no currículo escolar e, que se conhecidas, afetariam diretamente na ressignificação 

da prática docente. 

 Prática que é carregada de teoria e que é ressignificada ao longo do processo escolar. 

Prática que está presente nos documentos, mas muitas vezes não acontece ou não possui 

significado na sala de aula, pois muitas vezes os professores não entendem que possuem o 

controle do processo e não são simples implementadores das políticas. Da mesma forma, o 

professor, na maioria dos casos, tem conhecimento da sua disciplina, do currículo e do 

conteúdo, mas não percebe que o currículo não é algo fixo, mas social e histórico, sujeito a 

mudanças, no qual se percebe a continuidade e a descontinuidade (GOODSON, 1995).  

Na ressignificação curricular, é importante o professor perceber a continuidade e a 

descontinuidade do currículo e da sua prática. O currículo como está organizado não é para 

trabalho autodirecionado e informal. A ressignificação do professor é a possibilidade de criar 

rupturas e apontar outras possibilidades curriculares. 

A ressignificação curricular feita pelo professor tem necessidade do conhecimento 

epistemológico dos documentos curriculares e suas tendências, o que Gamboa (2007, p. 61) 
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escreve: “[...] a abordagem epistemológica funciona como um exercício de vigilância 

permanente [...] Isto é, vigilância para revisar permanentemente os limites do próprio 

conhecimento e, assim, abrir novos horizontes para o desenvolvimento do conhecimento 

humano”. 

Pensar o currículo como algo estável e linear é negar a possibilidade de reconstruí-lo e 

de ressignificá-lo. De alguma forma, todos os professores reconstroem o currículo, o 

ressignificam e o traduzem na sua prática. Tradução que ocorre nos eventos e processos, 

como um todo, da escola. Que ocorrem nas reuniões das áreas curriculares, que são 

importantes para pensar as mudanças rotineiras e pedagógicas.  

Sugestões que pensam a educação como um processo que todos possam ser integrados 

e todos possam aprender a aprender. O professor interfere através de sua teoria, de sua prática, 

de sua didática, de suas atitudes e também daquilo que ele acredita ser importante ensinar, e 

que está expresso no currículo que é um projeto de cultura e de socialização através dos 

conteúdos e das práticas criadas em torno de si. Interfere quando não reduz a dimensão 

política da educação à dimensão moral, cria possibilidade de descobrir os elementos 

ideológicos que intervêm na educação e proporciona aos educadores entenderem e 

participarem do processo de construção das políticas curriculares. 

As sugestões enfatizadas pelos entrevistados revelam a falta de espaços para 

conhecimento, análise e discussão dos processos das políticas curriculares municipais. O 

conhecimento e estudo da abordagem do ciclo de políticas foi formulada por Ball e Bowe, na 

década de 90, poderia oferecer um referencial metodológico para a análise crítica e 

contextualizada desde a formulação até a implementação das políticas. Através desse 

conhecimento os profissionais de educação municipal perceberiam que as políticas, no 

contexto da prática são interpretadas e materializadas de formas diferentes e variadas e os 

atores envolvidos, ou seja, os profissionais de educação, possuem o controle do processo e 

não são somente implementadores das políticas. No contexto da prática que é os textos 

políticos têm resultados reais, com interpretações e recriações, que podem introduzir 

mudanças e transformações na política original. 

No contexto da prática, além da implementação e da interpretação da política, os 

profissionais de educação podem recriá-la, porque interpretam as políticas conforme as 

experiências, os interesses e os valores que podem produzir efeitos e consequências e levar a 

mudanças e transformações significativas. Os professores e demais profissionais exercem 

papel ativo e o que pensam e acreditam têm implicações para o processo de implementação 

das políticas públicas. 
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Portanto sugestões são essenciais no processo curricular. Sugestões que levam ao 

comprometimento com a educação, com o currículo, com o pedagógico, mas que ultrapassem 

os muros da escola. Uma escola com profissionais que saiam do senso comum e apontem 

caminhos para perceber os elementos ideológicos que permeiam nossa educação e nosso 

currículo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Não tenho a intenção de ser definitivo (BALL, 2011, p. 79). 
 

Desde que pensei a temática da dissertação tive como objetivo contribuir para o 

entendimento das políticas de currículo, as epistemologias e ressignificações no contexto da 

prática. O trabalho se soma a outros estudos para melhor compreendermos as políticas 

curriculares. 

Nesse trabalho identifiquei as tendências epistemológicas orientadoras das políticas 

curriculares dos anos finais do ensino fundamental na rede municipal de Itajaí, sustentado nos 

conceitos de currículo, epistemologia e política educacional. 

Na abordagem teórico-metodológica, concepções e autores permitiram construir 

pressupostos epistemológicos qualitativos, capazes de evidenciar um olhar crítico sobre as 

políticas de currículo, as concepções epistemológicas e suas ressignificações no contexto da 

prática.  

A análise das políticas públicas teve como base o ciclo de políticas de Ball, que 

oferece recursos intelectuais para compreender como as políticas são produzidas, o que essas 

pretendem e quais os seus efeitos. Nesse ciclo de políticas são investigados os processos que 

formam, implementam e experimentam as políticas educacionais e procuram interrogar, 

avaliar e analisar políticas e suas contribuições. 

 O Estado é o principal ator das políticas educacionais e essas são pensadas e escritas 

para infraestruturas adequadas, sem variações de contexto, recursos, desigualdades regionais e 

locais. Por sua vez as políticas não são fixas e imutáveis e podem ser interpretadas e 

compreendidas como resposta a problemas da prática. As políticas estão envoltas de conflitos, 

crenças, valores, criatividades e relações de poder.    

Contexto de influência, contexto de produção de texto, contexto da prática foram a 

primeira análise proposta por Ball e Bowe do ciclo de políticas. Mais tarde Ball acrescenta o 

contexto de resultados e o contexto de estratégia política. No contexto de influência os 

discursos políticos são construídos e os conceitos ganham legitimidade e nesse contexto as 

políticas públicas são iniciadas e os discursos políticos são construídos. 

O contexto da produção de texto está articulado à linguagem do público. Textos 

políticos representam a política e podem ser oficiais, comentários formais ou informais, 

pronunciamentos oficiais e outros. Esses textos políticos são resultado de disputas e acordos. 
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No contexto da prática as respostas possuem resultados reais, com interpretações, recriações, 

podendo ocorrer mudanças e transformações na política original. Esse contexto é estratégico, 

porque aqui a política pode ser recriada e os profissionais de educação que atuam no  contexto 

da prática não são leitores ingênuos, mas possuem o controle do processo das políticas 

públicas educacionais.  

Os resultados são uma extensão da prática e alguns resultados só poderão ser 

observados em longo prazo. O contexto de ação política pertence ao contexto de influência, 

porque é parte do ciclo de mudança das políticas, que podem ser mudados pela ação política e 

assim serem integrados ao contexto de influência. 

O ciclo de políticas quebra a passividade do profissional no contexto da prática e o 

ajuda a desenvolver autonomia para interpretar, reinterpretar e recriar políticas educacionais. 

Profissional que é autor das políticas educacionais, pressupõe dinamismo e todos os 

envolvidos são sujeitos e não simples executores. Algumas vezes as políticas atingem 

realização ou desaparecem e por isso as políticas são sempre processo de vir a ser, num 

movimento constante de reinterpretação. 

A reforma das políticas curriculares brasileiras tem seu início nos anos 90, através dos 

programas do Ministério da Educação que refletem nas políticas educacionais nos estados e 

municípios, dentre elas: a organização da escolarização em ciclos e o ensino fundamental de 

nove anos, os sistemas de avaliação, a autonomia financeira e a formação de professores.  

A Constituição Federal de 1988, a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, a LDB e a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério, impulsionam os municípios a estabelecerem 

seus sistemas de ensino, com alguma autonomia na formulação das políticas educacionais, em 

especial para a educação infantil e o ensino fundamental. 

A responsabilidade de promover a aprendizagem de todos os alunos, 

independentemente da origem social e das condições culturais ou financeiras das famílias, 

legalmente obrigadas a matricular os filhos é assumida pela escola. Isso foi fortalecido pelas 

propostas de formação para os professores, acesso aos livros didáticos, criação dos parâmetros 

curriculares, avaliação externa e outros. 

Outro ponto de destaque das políticas educacionais é o Plano de Desenvolvimento de 

Educação, que é apresentado para promover a melhoria da qualidade educacional, garantindo 

o acesso à educação para todos, independentemente de sua classe social. A política curricular 

busca levar o aluno a ser sujeito no processo de ensino-aprendizagem, na produção do saber, 

desenvolve o estímulo e gosto pelo ato de aprender a partir de práticas educativas e 
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aprendizagens significativas. O professor deixa de ser o centro do ensino e a aprendizagem é 

desenvolvida por professores e alunos, os principais protagonistas. 

Ainda sobre a política educacional, a melhor eficácia acontece a partir da valorização 

do profissional docente, financeiramente e na sua formação. Formação que é pensada pelos 

professores e não para os professores e o professor pensa o currículo como capacidade de 

decisão, em todo o processo de ensino e aprendizagem. 

O estudo do conceito de currículo fecha o primeiro capítulo. Currículo que foi definido 

como rol de disciplinas, grade curricular, objetivo, conteúdos e atividades a serem 

implementadas pela escola, ou mesmo conhecimentos que o aluno deve aprender, resultados 

de aprendizagem, experiências recriadas pelos alunos, habilidades a serem desenvolvidas, 

muitas vezes visando a profissionalização dos alunos ou mesmo para que esses possam 

contribuir na reconstrução da sociedade. 

 Currículo que atualmente está atrelado ao objetivo que se quer atingir, o que ensinar, 

por que ensinar, para quem ensinar, quem detém o acesso do conhecimento e sua inter-

relação, quais os processos e escolhas que chegam e modificam a prática, seus recursos, 

tempo e espaço, o sucesso do trabalho e sua avaliação para uma possível retomada da prática. 

Na análise dos documentos curriculares nacionais percebi que a finalidade essencial do 

ensino é a abordagem dos conteúdos como transmissão e incorporação desses pelos 

educandos. Conteúdos que não são somente suporte cognitivo e nem lista prévia do que 

ensinar, o que iria contra as questões sociais e políticas vivenciadas pelos diversos grupos. O 

que difere é a função, a seleção e o tratamento atribuídos aos conteúdos na escola. Os 

conteúdos nos Parâmetros Curriculares Nacionais, em orientação a LDBEN/96, pleiteiam 

reflexão com ressignificação, incluindo procedimentos, valores, normas e atitudes.  

Os documentos curriculares municipais: o Projeto Educativo, documento base do 

currículo municipal, Cadernos Metodológicos das disciplinas e Matrizes e Habilidades, 

tiveram na sua elaboração, a discussão, a participação dos docentes e da equipe técnico-

pedagógica das escolas, com o objetivo de viabilizar o acesso e a continuação dos alunos na 

escola e a melhoria da qualidade do ensino. Esses documentos possuem contradições na 

abordagem do currículo pois, ora, enfatizam que esse deve ser aberto, com possibilidades de 

mudanças, dependendo da realidade e ora, ressaltam uma concepção de currículo fixo e linear. 

Desse modo, pode-se afirmar que não está claro nesses documentos a perspectiva curricular 

adotada pelo município. 

O Projeto Educativo é um referencial aberto a mudanças. Os conteúdos fazem parte 

dos saberes escolares e das diferentes áreas de conhecimento, são trabalhados de forma 
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interdisciplinar, articulados dialeticamentee onde o aluno é sujeito em desenvolvimento. O 

texto oficial está vinculado às orientações das políticas nacionais e estimula a organização do 

trabalho pedagógico baseado na realidade da escola.  

O currículo escolar permite ao aluno se apropriar de conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessárias à formação da cidadania. Parece, segundo o documento, que a 

pressuposto histórico cultural é a mais apropriado para o tratamento dos conteúdos, pois esses 

partem do presente, dirigem-se ao passado e retornam ao presente e assumem uma concepção 

dialética da história. Rompe com a ideia do conteúdo fixista, linear e segmentado. Os 

conteúdos são repensados para focalizar temas e problemas relacionados com a vida dos 

educandos, tomando o presente dos educandos, sua história, sua experiência de vida, seu lugar 

de moradia, seu grupo social e sua cultura. 

 Na análise das entrevistas, agrupei-as em três categorias: concepção e teorias de 

currículo, seleção e organização do conteúdo, com uma subcategoria chamada conceito de 

matrizes e habilidades e modos de repensar a política curricular. As categorias estabeleceram 

relação com os objetivos da pesquisa: identificar as tendências curriculares dos documentos 

orientadores da política no nível do município e da escola, e examinar os processos de 

interpretação e ressignificação dos professores, supervisor e gestor dos anos finais do ensino 

fundamental, em relação às políticas curriculares.  

Apesar da concepção curricular não estar clara nos documentos municipais, há uma  

evidencia do pressuposto histórico cultural de construção do conhecimento, que destaca a 

relevância do trabalho conjunto e colaborativo de todos. Quando analisei os documentos 

curriculares, percebi que muitos professores participaram da elaboração desses documentos, 

mas não sei qual é o grau de participação dos mesmos. Muitos profissionais não participaram 

e outros, que são ingressantes do quadro, não leram ou pouco pesquisaram sobre o 

documento. Apesar disso alguns professores arriscaram respostas, mesmo não tendo a certeza 

da concepção curricular adotada no município, o que supõe que em algum momento pode ter 

ocorrido alguma discussão ou leitura sobre o assunto. 

Num primeiro momento os entrevistados não sabiam a concepção curricular 

municipal, talvez pelo próprio documento não trazer a concepção de forma clara. Na 

continuidade das entrevistas os entrevistados arriscaram respostas, passando a impressão de 

não terem claro a tendência curricular municipal e da sua própria prática, que parece estar 

mais voltada para o tradicional.  

A dificuldade em identificar a concepção curricular do município e da sua própria 

prática pedagógica pode estar vinculada ao pouco tempo para a discussão e que quando 
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acontecem,  os assuntos são muitos e há certa superficialidade no tratamento do currículo por 

parte de toda a comunidade escolar. Por outro lado, é destaque o fato de o professor levar em 

conta a importância da formação continuada e o conhecimento ser construído com o aluno e 

que desenvolva nesse uma atitude crítica e reflexiva frente aos conhecimentos. 

Os entrevistados apresentam o ensino com base na aprendizagem, que é o caminho 

que define todo e qualquer objetivo do educador. Basear a seleção e organização do conteúdo 

com base no livro didático é transferir para outros que não participaram da gestão da escola. E 

ainda, a seleção do conteúdo ser determinada pela instituição, vir pronto, não exime o 

educador de adaptar, melhorar e levar em conta a realidade da turma e da escola. Ainda em 

algumas entrevistas aparece que a seleção do conteúdo é feita de acordo com a condição 

sócioeconômica do aluno, o que não é correto, pois todos precisam ter acesso aos 

conhecimentos disponíveis, independentemente de qualquer condição social. 

Na definição conceitual de matrizes e habilidades, verifiquei uma confusão com o 

termo matrizes definida nas entrevistas como conteúdos. Matrizes são diferentes formas de 

selecionar e organizar os conteúdos e atividades curriculares que serão definidas pelos 

projetos pedagógicos das escolas e dos cursos, portanto não são conteúdos.  

No modo de repensar a política curricular, os entrevistados apresentam várias 

sugestões. Muitas coisas ainda utilizadas na educação estão ultrapassadas e não respondem 

mais aos problemas atuais. A visão performática e conservadora que o professor tem da 

educação precisa ser mudada por uma visão de educação de qualidade, que não vise somente 

números e metas. 

É fundamental proporcionar momentos na escola para socialização, implementação e 

estudo das diretrizes presentes nos documentos e pensar numa formação inicial e continuada 

que dê suporte teórico e prático para que o profissional de educação realize seu trabalho na 

escola com mais eficiência e qualidade e possibilite momentos de parada para discussão e 

aprofundamento sobre a política curricular. 

Nas sugestões os entrevistados mostram que o profissional de educação está em 

condições de fazer a critica, compreender o processo do seu trabalho, entender o significado 

da sua ação e a função social do seu trabalho. Falta ainda na escola um momento para 

discussão sobre currículo que contribuirá na tarefa pedagógica. 

Nas entrevistas observei a dificuldade dos entrevistados em estabelecer relações com 

sua área de trabalho, pois, muitas vezes demonstram incompreensões do que ensinar e como 

ensinar. Por outro lado, estes ressignificam o currículo de acordo com o foco da sua aula, o 

seu modo de ensinar, o direcionamento do livro didático ou outro material de trabalho, o que 
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demonstra que apresentam certa dificuldade de perceber o seu papel no redimensionamento 

das políticas curriculares e de pensar sobre o processo das políticas públicas. 

 A política educacional municipal, em cada período da gestão municipal, parece ter 

evoluído na descontinuidade e na esperança de novas políticas, que negavam as precedentes e 

que muitas vezes foi marcada pela continuidade em vez da descontinuidade, da revisão e do 

aprimoramento. Observou-se que os professores declararam, na sua maioria, desconhecer as 

políticas públicas municipais, mas reconhecem a importância da escola promover a discussão 

sobre essas. Os professores possuem potencial para cobrar dos gestores públicos maior 

aprimoramento das políticas para aprimorar a educação municipal, com conhecimento, 

criatividade e inovação. 

Apesar da necessidade de revisão, teoricamente os documentos parecem condizer com 

a realidade municipal e apontam pontos importantes para a aprendizagem. Na prática esses 

pontos muitas vezes não são percebidos. Os profissionais de educação municipal possuem 

anseio pela mudança curricular, o que na prática não acontece, por inúmeros fatores, dentre 

eles a espera de que tudo se resolva a partir de uma medida que venha de cima para baixo. Os 

professores possuem boas ideias, mas não apresentam, muitas vezes têm muito interesse em 

colocá-las em prática, ou mesmo se reunirem para propor novos caminhos e novos desafios. 

 Quando se pensa em política pública percebo o quanto a mesma ainda precisa ser 

estudada para ser compreendida. Muitas vezes a política pública está ligada somente a negros, 

cotas de universidades, pobres e outros, não percebendo o quanto o currículo também faz 

parte das políticas públicas e que o mesmo também é um problema coletivo, que está num 

determinado contexto e que se almeja uma política que melhore, através do conhecimento, a 

vida das pessoas. A política não é algo mágico, mas é um dos caminhos para apontar as 

soluções e reorganizar um determinado momento histórico.  

 Da mesma forma, mesmo o currículo sendo definido nos documentos oficiais, está em 

constante mudança, por isso a importância de defini-lo a partir do foco epistemológico,  

ouvindo todos os atores sociais que estão construindo os saberes. Além disso, pensá-lo como 

interligação dos saberes, pois na escola o professor utiliza vários conhecimentos para ensinar 

especificamente sobre a sua área. 

 Fala-se em integrar as disciplinas, mas a disciplinaridade permanece forte; falar das 

matérias com um fim pedagógico e não de separação; superar a visão do bom e do ruim e 

pensar as possibilidades e deixar de lado os modismos e pensar nos possíveis caminhos da 

aprendizagem. 
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 Hoje os documentos, pesquisas apontam a educação ser de qualidade. O professor tem 

papel importante na qualidade da educação. Na rede municipal de Itajaí ainda prevalece 

práticas curriculares tecnicistas e tradicionais. Muitas vezes o professor define o que será 

ensinado independente do projeto pedagógico da escola e resume o currículo escolar numa 

sequência linear e ordenada de conteúdos para dar conta de um determinado período em vez 

de uma prática que desenvolva o senso crítico, que ajude a todos a serem sujeitos 

participativos e ativos na sociedade. 

 A escola parece não ter sido eficiente e eficaz por não refletir para encontrar novos 

caminhos, caminhos que ajude o educador ter visão crítica do processo educativo e veja o 

currículo como um dos mecanismos de distribuição social do saber sistematizado e organize 

os conteúdos curriculares relacionados com as características institucionais da escola e da 

estrutura social e que todos percebam que sempre estamos ressignificando o currículo, a nossa 

prática e a nossa vida. 

A discussão não se encerra aqui. Concluo o trabalho e espero ter atingido meu objetivo 

de identificar as tendências curriculares dos documentos orientadores da política no nível do 

município e da escola e examinar os processos de interpretação e ressignificação dos 

professores. É um ensaio das políticas curriculares e das ressignificações com possibilidade 

para algo a mais. Deixo minha contribuição para instigar mudanças e arrisquei reconstruir 

novas representações. 
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APÊNDICE A 

Entrevista Semi-estruturada Professores 
 
A epistemologia e o currículo: sua relação na escola. 
 
 Você escolheu o magistério como profissão e está sendo convidado para participar da 
presente pesquisa, que se refere ao projeto de dissertação de Mestrado Acadêmico em 
Educação. O estudo busca analisar as tendências epistemológicas que norteiam o currículo 
escolar nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no município de Itajaí e a interpretação da 
escola em relação à essas tendências.  
 Para atingir esse objetivo é necessário conhecer o perfil do educador, assim como o 
modo que este interpreta as tendências epistemológicas que norteiam o currículo. 
 
Identificação do professor: 
1. Idade:  
 
(   ) de 18 a 25       (   ) de 26 a 35   
(   ) de 36 a 45       (   ) de 46 a 53   
(   ) de 54 e mais  
 
2. Sexo:     
(   )   Feminino       (   ) Masculino  
 
3. Formação:   
 
4. Tempo de atuação no magistério? 

5. Tempo de atuação na disciplina? 

6. Tempo de atuação na escola? 

 
Sobre a política curricular do Município: 
1. Você conhece os Documentos que orientam o currículo para os Anos Finais do 

Ensino Fundamental no município? Pode citar alguns deles e informar como obteve 
acesso? 

2. Na sua compreensão, qual é o direcionamento, orientação, posicionamento, tendência 
curricular adotada pelo município para os Anos Finais do Ensino Fundamental? 

3. Na história da educação brasileira, observa-se a influência de correntes 
epistemológicas na definição do currículo, tais como: a racionalista/inatista, a 
empirista, construtivista e histórico-cultural. Você conhece as caracteristicas dessas 
correntes? Você saberia qual (ais) dessas correntes epistemológicas predomina (m) 
no curriculo adotado pelo municipio? E na sua interpretação, qual (is) as tendências 
presentes na sua prática pedagógica? 

4. O Projeto Educativo (ITAJAÍ, 2000, p. 28), afirma que: “o currículo deve 
contemplar uma educação libertadora, privilegiando o desenvolvimento das relações 
participativas e atitudes críticas e reflexivas, apropriação do conhecimento 
socialmente produzido, além de valores que favoreçam a inserção do sujeito na 



114 
 

 

sociedade, e o professor é mediador e não detentor do saber”. Como você interpreta 
essa orientação e como a observa na sua prática? 

5. Que ações a escola desenvolve para discussão do currículo com o corpo docente? 
Você já participou de alguma reunião, formação continuada ou outra atividade que 
abordasse o assunto? 

6. O que você entende por matrizes e habilidades? 

7. Como você faz a seleção e organização do conteúdo na sua disciplina? Como isso se 
estrutura no seu plano de ensino? 

8. Quais os principais conteúdos que você trabalha e como os articula na sua prática? 
Você pode construir um mapa conceitual do conteúdo e suas estratégias? 

9. Como você articula o conteúdo com a realidade socioeconômica no qual está inserida 
a escola? 

10. Que sugestões você teria para a implementação da Política do Currículo no 
município? O que você considera que está adequado? O que você considera que 
precisa mudar ou melhorar? 
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APÊNDICE B 

Entrevista Semi-estruturada Gestor e Supervisor Educacional 
 
A epistemologia e o currículo: sua relação na escola. 
 
 Você escolheu o magistério como profissão e está sendo convidado para participar da 
presente pesquisa, que se refere ao projeto de dissertação de Mestrado Acadêmico em 
Educação. O estudo busca analisar as tendências epistemológicas que norteiam o currículo 
escolar nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no município de Itajaí e a interpretação da 
escola em relação à essas tendências.  
 Para atingir esse objetivo é necessário conhecer o perfil do educador, assim como o 
modo que este interpreta as tendências epistemológicas que norteiam o currículo. 
 
Identificação do gestor/supervisor educacional: 
1. Idade:  
 
(   ) de 18 a 25       (   ) de 26 a 35   
(   ) de 36 a 45       (   ) de 46 a 53   
(   ) de 54 e mais  
 
2. Sexo:     
(   )   Feminino       (   ) Masculino  
 
3. Formação: 
   
4. Tempo de atuação no magistério? 

5. Tempo de atuação na disciplina? 

6. Tempo de atuação na escola? 

 
Sobre a política curricular do Município: 
1. Você conhece os Documentos que orientam o currículo para os Anos Finais do 

Ensino Fundamental no município? Pode citar alguns deles e informar como obteve 
acesso? 

2. Na sua compreensão, qual é o direcionamento, orientação, posicionamento, tendência 
curricular adotada pelo município para os Anos Finais do Ensino Fundamental? 

3. Na história da educação brasileira, observa-se a influência de correntes 
epistemológicas na definição do currículo, tais como: a racionalista/inatista, a 
empirista, construtivista e histórico-cultural. Você conhece as caracteristicas dessas 
correntes? Você saberia qual (ais) dessas correntes epistemológicas predomina (m) 
no curriculo adotado pelo municipio? E na sua interpretação, qual (is) as tendências 
presentes na prática pedagógica dos professores da escola, em especial os dos Anos 
Finais do Ensino Fundamental? 

4. O Projeto Educativo (ITAJAÍ, 2000, p. 28) afirma que: “o currículo deve contemplar 
uma educação libertadora, privilegiando o desenvolvimento das relações 
participativas e atitudes críticas e reflexivas, apropriação do conhecimento 
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socialmente produzido, além de valores que favoreçam a inserção do sujeito na 
sociedade, e o professor é mediador e não detentor do saber”. Como você interpreta 
essa orientação e como a observa na sua prática? 

5. Que ações você como gestor/supervisor desenvolve na escola para discussão do 
currículo com o corpo docente?  

6. O que você entende por matrizes e habilidades? 

7. Como você acompanha a seleção e organização do conteúdo nas diferentes 
disciplinas?  

8. De que modo os conteúdos abordados na escola são articulados na prática 
pedagógica do professor? Qual é o acompanhamento da gestão/supervisão nesse 
processo? 

9. Você tem conhecimento da realidade socioeconômica que está inserida a escola? 
Como é proposta a articulação do conteúdo com essa realidade? 

10. Que sugestões você teria para a implementação da Política do Currículo no 
município? O que você considera que está adequado? O que você considera que 
precisa mudar ou melhorar? 
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APÊNDICE C 

Roteiro de entrevistas 

 

Projeto: A epistemologia e o currículo: sua relação na escola.  

Entrevistados: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Data da Entrevista: ___________________ Local: __________________________________ 

Horário de inicio: ____________________ Horário de término: _______________________ 

Mediador:  

___________________________________________________________________________ 

 

Esclarecimentos: 

 

Esclarecimentos pelo pesquisador/mediador: apresentação dos propósitos da entrevista, tempo 

de duração, dinâmica de funcionamento, procedimentos para registro da sessão (gravação de 

áudio, anotação pelo observador) e procedimentos para prover a segurança dos entrevistados, 

inclusive às medidas de proteção e confidencialidade. 
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APÊNDICE D 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Coordenador de Ensino  

Sr. Rafael Loura de Morais  
 

Solicita-se a autorização para realização da pesquisa junto a Escola Básica João Paulo 

II do município de Itajaí. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Título do Projeto: A epistemologia e o currículo: sua relação na escola. 

Pesquisador:  

Roberto Lucio de Vargas - http://lattes.cnpq.br/5249408657198125 
Telefone para contato: (47) 9128-4615 
Orientadora  
Regina Célia Linhares Hostins -  http://lattes.cnpq.br/3614416302948755 

Telefone para contato: (47) 3341-7516 

  

 O presente estudo tem como objetivo realizar a análise documental das políticas 

nacionais e municipais de currículo para Anos Finais do Ensino Fundamental assim como, 

verificar junto aos professores, gestor e supervisor como ocorre a interpretação dos textos 

curriculares, as possíveis mudanças e alterações para o planejamento da aula e seu 

desenvolvimento. 

 A pesquisa é de caráter qualitativa com base na pesquisa documental e de campo e 

utilizará como fonte de dados os professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental, gestor 

escolar e supervisor educacional. Portanto trata-se de pesquisa de campo e documental. 

Como instrumentos de coleta de dados serão utilizados: 

1. Análise documental dos planos de ensino das disciplinas ministradas pelos professores; 

2. Entrevista semi-estruturada que será realizada com professores, gestor e supervisor.  

Os participantes da pesquisa (professores, gestor e supervisor) serão informados 

previamente sobre os riscos e benefícios desta e para isso assinarão o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando o estudo. Do mesmo modo o pesquisador e a 

orientadora comprometem-se em assegurar a confidencialidade e a privacidade dos alunos e 

docentes, mantendo sigilo absoluto sobre a identidade dos mesmos e das informações coletas 

nos documentos.  

Os resultados dessa pesquisa serão apresentados à banca examinadora da dissertação, e 

somente serão publicados mediante prévia autorização por parte dessa Instituição. 
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O pesquisador e a orientadora comprometem-se em assegurar a confidencialidade e a 

privacidade dos docentes, mantendo sigilo absoluto sobre a identidade dos mesmos e das 

informações coletas nos documentos.  

 

 

Nome da instituição:  
Nome completo do responsável legal:  
Cargo:  
Assinatura:  
Data:  
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APÊNDICE E 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Diretora da Unidade Municipal de Ensino Escola Básica João Paulo II  

Sra. Cristiane da Silva   
 

Solicita-se a autorização para realização da pesquisa junto a Escola Básica João Paulo 

II do município de Itajaí. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
Título do Projeto: A epistemologia e o currículo: sua relação na escola. 
Pesquisador:  
Roberto Lucio de Vargas - http://lattes.cnpq.br/5249408657198125 
Telefone para contato: (47) 9128-4615 
Orientadora  
Regina Célia Linhares Hostins -  http://lattes.cnpq.br/3614416302948755 

Telefone para contato: (47) 3341-7516 

  

 O presente estudo tem como objetivo realizar a análise documental das políticas 

nacionais e municipais de currículo para Anos Finais do Ensino Fundamental assim como, 

verificar junto aos professores, gestor e supervisor como ocorre a interpretação dos textos 

curriculares, as possíveis mudanças e alterações para o planejamento da aula e seu 

desenvolvimento. 

 A pesquisa é de caráter qualitativa com base na pesquisa documental e de campo e 

utilizará como fonte de dados os professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental, gestor 

escolar e supervisor educacional. Portanto trata-se de pesquisa de campo e documental. 

Como instrumentos de coleta de dados serão utilizados: 

1. Análise documental dos planos de ensino das disciplinas ministradas pelos professores; 

2. Entrevista semi-estruturada que será realizada com professores, gestor e supervisor. 

Os participantes da pesquisa (professores, gestor e supervisor) serão informados 

previamente sobre os riscos e benefícios desta e para isso assinarão o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando o estudo. Do mesmo modo o pesquisador e a 

orientadora comprometem-se em assegurar a confidencialidade e a privacidade dos sujeitos da 

pesquisa, mantendo sigilo absoluto sobre a identidade dos mesmos e das informações 

coletadas nos documentos.  

Os resultados dessa pesquisa serão apresentados à banca examinadora da dissertação, e 

somente serão publicados mediante prévia autorização por parte dessa Instituição. 
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Nome da instituição:  
Nome completo do responsável legal:  
Cargo:  
Assinatura:  
Data:  
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APÊNDICE F 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - Participantes 

 
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 
estudo, rubrique em cada página e assine ao final deste documento, que está em duas vias. 
Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será 
penalizado (a) de forma alguma.   
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
Título do Projeto: A epistemologia e o currículo: sua relação na escola. 
 
Pesquisador:  
Roberto Lucio de Vargas - http://lattes.cnpq.br/5249408657198125 
Telefone para contato: (47) 9128-4615 
Orientadora  
Regina Célia Linhares Hostins -  http://lattes.cnpq.br/3614416302948755 

Telefone para contato: (47) 3341-7516 

 

 O presente estudo tem como objetivo realizar a análise documental das políticas 

nacionais e municipais de currículo para Anos Finais do Ensino Fundamental assim como, 

verificar junto aos professores, gestor e supervisor escolar como ocorre a interpretação dos 

textos curriculares, as possíveis mudanças e alterações para o planejamento da aula e seu 

desenvolvimento. 

 A pesquisa é de caráter qualitativa com base na pesquisa documental e de campo e 

utilizará como fonte de dados os professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental, gestor 

escolar e supervisor educacional. Portanto trata-se de pesquisa de campo e documental. 

Como instrumentos de coleta de dados serão utilizados: 

1. Análise documental dos planos de ensino das disciplinas ministradas pelos professores; 

2. Entrevista semi-estruturada que será realizada com professores, gestor e supervisor escolar.; 

Os participantes da pesquisa (professores, gestor e supervisor escolar) serão 

informados previamente sobre os riscos e benefícios desta e para isso assinarão o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando o estudo. Do mesmo modo o pesquisador e a 

orientadora comprometem-se em assegurar a confidencialidade e a privacidade dos sujeitos da 

pesquisa, mantendo sigilo absoluto sobre a identidade dos mesmos e das informações coletas 

nos documentos.  

Os resultados dessa pesquisa serão apresentados à banca examinadora da dissertação, e 

somente serão publicados mediante prévia autorização por parte dessa Instituição. 

O pesquisador e a orientadora comprometem-se em assegurar a confidencialidade e a 
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privacidade dos docentes, mantendo sigilo absoluto sobre a identidade destes e das 

informações coletas nos documentos.  

Enfatiza-se a necessidade de manter rubricado esse termo em todas as suas páginas, 

tanto pelo sujeito de pesquisa, como pelo pesquisador e seu orientador.  

 

Riscos e benefícios decorrentes da participação na pesquisa: 

            Acredita-se que os riscos e os benefícios da participação na pesquisa são bastante 

subjetivos, dado o fato de que o ser humano apresenta subjetividade um tanto quanto 

peculiares. No entanto, pode-se antecipar alguns aspectos de que os participantes poderão se 

beneficiar: 

• Refletir sobre a temática e rever suas práticas diante do projeto educativo escolar.  

• Promover e ampliar a discussão/estudo desta problemática em seu espaço de atuação 

profissional.  

• Contribuir para a experiência pessoal, no sentido de potencializar o sucesso da 

experiência que vem sendo realizada, entre outros.  

 

Retorno dos resultados da pesquisa aos sujeitos e a instituição 

            A devolutiva dos resultados da pesquisa acontecerá mediante reuniões com equipe da 

diretoria do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação e da Escola, 

envolvendo a participação dos docentes, gestor e supervisor. 

Pretende-se ainda publicar artigos em periódicos, além de disponibilizar uma cópia do 

trabalho final na Biblioteca da Univali e no site do programa. 

 
Nome do Pesquisador: ________________________________________________  
Assinatura do Pesquisador: _____________________________________________  
 
 
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
Eu,___________________________________________   RG________________________ 

CPF __________________________ abaixo assinado, concordo em participar do presente 

estudo como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 
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Local e data: _____________________________________________________________ 

Nome: __________________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável: ________________________________________ 

Telefone para contato: _____________________________________________________ 
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APÊNDICE G 
TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS 

 
 

Nós, abaixo assinados, orientadora e mestrando, responsáveis pelo Trabalho de Conclusão de 

Mestrado (dissertação) intitulado “A epistemologia e o currículo: sua relação na escola” que 

irá utilizar os dados disponibilizados no Projeto Educativo: Diretrizes Básicas para o Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Itajaí, Matrizes e Habilidades e Cadernos Metodológicos, 

comprometemo-nos a manter a privacidade e a confiabilidade desses dados, preservando 

integralmente o anonimato dos docentes. Os dados somente serão usados nesse projeto. 

Qualquer outro uso que venha a ser planejado deverá ser objeto de novo projeto de pesquisa e 

ser submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVALI. 

 

Itajaí SC, ____ de _________ de _________ 

 
 
 
_______________________________              ___________________________________ 
         Regina Célia Linhares Hostins                               Roberto Lucio de Vargas                                
                      Orientadora                                                                Mestrando           
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APÊNDICE H 
DOCUMENTO APROVAÇÃO DO ROJETO COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA 
DA UNIVALI 
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APÊNDICE I 

 

MATRIZ DA ÁREA DE CIÊNCIAS  
 

5ª SÉRIE 
 

UNIDADE 
 

CONTEÚDOS* 
 

HABILIDADES 

 
 
 
I UNIDADE 

#SERES VIVOS 
-Características dos seres vivos 
-Ecologia (nicho ecológico, 
habitat, população, comunidade e 
ecossistema) 
#ÁGUA 
-O ciclo da água 
-Estados físicos da água e suas 
mudanças 
-A água em nossa vida 
-Saneamento básico 
-Doenças transmissíveis pela água 
 

-Conceituar, identificar e diferenciar em saber 
científico os termos ecologia, nicho ecológico, 
habitat, população, comunidade e perceber que 
os mesmos se relacionam direta ou 
indiretamente no ambiente. 
-Reconhecer as diferentes formas de vida no 
planeta. 
-Reconhecer o valor dos recursos ambientais 
para todos os seres vivos. 
-Compreender a importância da água para a 
vida dos seres vivos e a necessidade de 
conservá-la com um manejo adequado. 
-Reconhecer a existência da água em seus três 
estados físicos fundamentais e caracterizar as 
mudanças de estado 
-Diferenciar os diversos tipos de água e adotar 
medidas de prevenção de doenças causadas pela 
mesma. 
-Perceber a responsabilidade dos indivíduos, 
enquanto cidadãos, na manutenção da qualidade 
de vida.  

 
 
 
II 
UNIDADE 

# AR 
-Composição do ar 
-Atmosfera 
-Poluição: camada de ozônio, 
efeito estufa e aquecimento global 
-Ar e saúde 
#SOLO 
-Tipos de solo 
- Classificar os diferentes tipos de 
solo 
-O homem e o solo: conservação, 
erosão e impactos sobre os 
ecossistemas e a biodiversidade 
-Adubação: técnicas 
convencionais, alternativas e 
impactos ambientais. 
-Os 3 R’s: reduzir, reutilizar e 
reciclar 

-Caracterizar os diferentes tipos de gases da 
atmosfera e sua importância para a vida no 
planeta 
 
-Identificar doenças transmissíveis pelo ar e 
formas de prevenção 
-Reconhecer as diferentes formas de poluição 
- Relacionar os diferentes problemas ambientais 
causados pela emissão de gases poluentes na 
atmosfera 
- Identificar os tipos de solos 
-Conhecer os diferentes tipos de manejo de 
solo, construindo conceitos de desenvolvimento 
sustentável e sua importância para manutenção 
da biodiversidade e qualidade de vida. 
- Conhecer o significado dos 3Rs e estabelecer 
formas de reaproveitamento dos resíduos 
orgânicos e inorgânicos. 
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III 
UNIDADE 

 #PLANTAS 
-O surgimento e desenvolvimento 
das plantas e sua influência sobre a 
evolução dos animais e da história 
humana 
-Partes da planta: órgãos 
vegetativos e reprodutivos 
(FOTOSSÍNTESE) 
-Classificação dos vegetais 
- Os vegetais avasculares e 
vasculares 
 

 

- Identificar os diferentes tipos de plantas e 
reconhecer a sua importância na manutenção do 
equilíbrio ecológico. 
 
- Reconhecer diferentes usos dos vegetais pelo 
homem e perceber a importância da prevenção 
das doenças para a saúde humana e a sociedade 
- Conhecer as estruturas e funções das partes de 
uma planta: raiz, caule, folha, flor, fruto e 
semente. 
- Identificar e conhecer os diferentes grupos dos 
vegetais. 

 
 
IV 
UNIDADE 

-Criptógamos 
- Talófitas, Briófitas e Pteridófitas 
- Fanerógamos 
- Gimnospermas e Angiospermas 
-A importância das plantas na 
manutenção do equilíbrio 
hidrológico e do clima 
 

- Reconhecer as principais características 
do grupo das criptógamas  

- Reconhecer as principais características 
do grupo das fanerógamas 

- Conhecer a reprodução das fanerógamas 
com a produção de frutos e sementes 

- Reconhecer a importância das 
fanerógamas na alimentação humana. 

- Desenvolver atitudes conservacionistas, 
preservando os recursos naturais do 
ambiente na comunidade escolar e 
entorno. 

 
- Identificar os efeitos das atividades 

humanas que interferem no equilíbrio 
natural dos ambientes e na manutenção 
das diversas formas de vida, adotando 
hábitos de preservação do ambiente. 
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6ª SÉRIE 
UNIDADE CONTEÚDOS HABILIDADES 

 
 
 
I UNIDADE 

-Origem da vida  
-Evolução 
 
-Características dos seres vivos 
 
-Classificação dos seres vivos 
 

-Compreender o surgimento e a 
evolução das espécies, as teorias 
existentes e a forma atualmente 
estabelecida de classificação dos seres 
vivos. 
-Reconhecer a diversidade dos seres 
vivos e estabelecer critérios de 
classificação. 
-Discutir a relação entre cada grupo e 
suas relações com o meio (para todos 
os bimestres). 

 
 
 
II UNIDADE 

-Vírus 
 
 
-Sexualidade: saúde com o 
corpo e mente. 
 
 
 

     - Reino Monera, Protista e 
Fungi 

-Reconhecer o vírus como um ser vivo, 
embora não incluído em nenhum dos 
reinos classificados, enumerando as 
diversas doenças por ele causadas e 
adotar formas de prevenção 
-Demonstrar a importância dos fungos 
e bactérias no ambiente natural, 
através dos mecanismos de 
competição, decomposição de matéria 
orgânica e outras relações ecológicas 
-Caracterizar os indivíduos do reino 
monera, protista e fungi, suas ligações 
e interdependências nos diferentes 
ecossistemas. 
-Perceber a complexidade de vida “não 
visível” (seres microscópios). 
-Reconhecer a ligação entre o homem 
e os outros seres vivos e a importância 
da manutenção do equilíbrio natural 
para preservação da vida no planeta 

(também para o 3º e 4º bimestre) 
 
 
III UNIDADE 

-Invertebrados: porífero, 
celenterados, platelmintos, 
nematelmintos, anelídeos, 
moluscos, artrópodes e 
equinodermos. 
-Importância dos animais na 
história da humanidade (também 
para o 4º bimestre) 
-Mecanismos de proteção dos 
animais (também para o 4º 
bimestre) 
-Animais e a saúde humana 
(também para o 4º bimestre) 

-Reconhecer os variados grupos de 
invertebrados, estabelecendo 
semelhanças e diferenças em suas 
características. 
-Diferenciar os grupos de 
invertebrados, suas características e as 
relações entre si e com o ambiente. 
- Descrever a importância dos animais 
na evolução da humanidade 
- Entender e relacionar os diferentes 
mecanismos de proteção dos animais 
- Identificar os benefícios dos animais 
para a saúde humana e compreender o  
surgimento das zoonoses. 
- Reconhecer a ligação entre o homem 
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e os outros seres vivos(invertebrados) 
e a importância da manutenção do 

equilíbrio natural para preservação da 
vida no planeta. 

 
 
IV UNIDADE 

 
-Vertebrados: aves, peixes, répteis, 
anfíbios e  
mamíferos. 

- Características principais 
das aves 

- Características principais 
dos peixes 

- Características principais 
dos anfíbios 

- Características principais 
dos mamíferos 

 
 

-Entender a evolução das espécies, 
percebendo a complexidade das 
características dos diferentes grupos de 
vertebrados 
- Identificar as características 
fisiológicas e biológicas dos diferentes 
grupos de vertebrados  
-Relacionar as características 
biológicas dos vertebrados com o seu 
habitat 
- Reconhecer a ligação entre o homem 
e os outros vertebrados e a importância 

da manutenção do equilíbrio natural 
para preservação da vida no planeta. 
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7ª SÉRIE 
 

UNIDADE 
 

CONTEÚDOS 
 

HABILIDADES 

 
 
 
I UNIDADE 

-Características e classificação 
dos mamíferos. 
 
-Evolução do homem: 
dimensão biológica e  
cultural. 
 
-Corpo humano: citologia e 
histologia (células-tronco, 
clonagem e genoma) 
 
-Genética: cromossomos, 
genes e hereditariedade 
 

-Identificar as principais características de 
cada grupo de mamíferos. 
-Perceber o ser humano como integrante 
do meio natural, coexistindo com as 
diferentes espécies e interferindo no meio 
em que vive. 
-Compreender a evolução humana ao 
longo de milhares de anos, sob a 
perspectiva biológica e social. 
-Descrever a célula como menor unidade 
viva que executa todas as funções no 
organismo. 
-Reconhecer as partes de uma célula e 
suas funções 
-Reconhecer os diferentes tecidos e suas 
funções. 
-Conhecer o processo da hereditariedade e 
a transmissão de características de pai para 
filho. 
 

 
 
 
II UNIDADE 

-Sistema reprodutor masculino 
e feminino 
-Doenças Sexualmente 
transmissíveis 
-Métodos contraceptivos 
-Fases da vida, mudanças 
fisiológicas e psíquicas e suas 
influências no comportamento 
humano. 
-Os órgãos dos sentidos e o 
meio: tato, olfato, gustação, 
visão e audição. 

-Caracterizar aparelho reprodutor 
masculino e feminino, definir suas funções 
e discutir as principais doenças 
sexualmente transmissíveis. 
-Identificar os órgãos dos sentidos e suas 
funções no relacionamento do ser humano 
com o meio 
-Perceber a importância da comunicação 

no desenvolvimento do ser humano 

 
 
III UNIDADE 

-Funções de relação: 
locomoção, ossos e músculos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Funções de nutrição: 

-Perceber a importância de manter uma 
boa postura, adquirindo hábitos saudáveis 
no sentar e caminhar. 
-Reconhecer os ossos do esqueleto como 
estrutura de sustentação do corpo humano. 
-Identificar a função das articulações na 
sustentação e movimentos do corpo 
humano 
-Caracterizar os diferentes músculos e 
suas funções percebendo a locomoção 
como função desempenhada ao mesmo 
tempo pelos músculos e ossos. 
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importância dos alimentos, 
digestão, respiração, 
circulação, defesas do corpo 
humano, excreção 
 

 
-Caracterizar todo sistema digestivo e suas 
funções. 
-Classificar e agrupar os diferentes tipos 
de alimento. 
-Compreender conceito de segurança 
alimentar: oferta e acessibilidade aos 
alimentos com quantidade e qualidade. 
-Perceber a importância dos alimentos 
para a saúde humana e adquirir hábitos 
alimentares que garantam saúde e bem 
estar. 
-Reconhecer o sistema excretor, sua 
composição e funções. 
-Conhecer o sistema respiratório, 
circulatório e o processo natural de defesa 
do corpo humano. 

 
 
IV UNIDADE 

-Funções orgânicas: Sistema 
Nervoso e Sistema Hormonal 
 
-Drogas 

-Perceber a importância dos hormônios na 
regulação das funções vitais. 
-Identificar as células nervosas 
-Reconhecer os diferentes tipos de 
glândulas e suas funções 
-Reconhecer as ramificações do sistema 
nervoso 
 
-Identificar os diferentes tipos de drogas e 
seus malefícios para a saúde humana 
(física e mental) e para a sociedade. 
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                                           8ª SÉRIE 
 
 

 
UNIDADE 

 
CONTEÚDOS 

 
HABILIDADES 

 
 
 
I UNIDADE 

-O estudo da Química e da 
Física 
#QUÍMICA 
-Química no cotidiano e novas 
tecnologias. 
-Propriedades da matéria. 
-Estado da matéria e mudança 
de estado 
 
-O átomo: estrutura e 
identificação 
 
 
-Elementos químicos e sua 
classificação  
 
 
 
-Tabela periódica 
 

-Reconhecer a importância do estudo da 
química e da física para o 
desenvolvimento tecnológico 
-Perceber a influência das pesquisas de 
química e física no cotidiano: saúde, 
alimentação, transporte, comunicação e 
outros 
-Pesquisar e descrever a composição 
química de produtos de uso comum como: 
alimentos, tintas, produtos de higiene e 
limpeza. 
-Determinar o que é matéria e suas 
propriedades 
-Reconhecer os estados físicos da matéria 
e entender como ocorrem as mudanças de 
estado 
-Conhecer a estrutura atômica e 
representar seus elementos e 
funcionamento 
-Caracterizar os elementos químicos, sua 
classificação e distribuição na tabela 
periódica 
 

 
 
 
II UNIDADE 

-Substâncias (ácidos, bases, 
sais e óxidos) 
 
-Misturas e combinações 
 
-Ligações químicas  
 
-Matéria e Energia 
 

-Observar e caracterizar os impactos do 
uso de substâncias químicas de forma 
inadequada sobre os ecossistemas e sua 
biodiversidade 
-Conceituar e identificar tipos de 
substâncias e como reagem em contato 
com outras diferentes 
-Conhecer os diferentes tipos de ligações 
químicas e suas implicações na 
composição dos materiais 
-Discutir os diferentes meios de produção 
de energia e as fontes alternativas menos 
impactantes para o ambiente. 
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III UNIDADE 

 
#FÍSICA 
 
-Cinemática 
 
-Movimentos 
 
-Força 
 

-Reconhecer os diferentes tipos de 
movimento e relacioná-los ao cotidiano 
-Identificar o atrito e a resistência do ar e 
sua influência na movimentação dos 
corpos 
-Identificar os diferentes tipos de força 
-Diferenciar, caracterizar e conceituar: 
corpo, objeto, peso e massa dos corpos. 
 

 
 
IV UNIDADE 

-As leis de Newton 
 
-A lei da gravitação universal 
 
-Temperatura e calor 
 

-Conhecer a Leis de Newton 
-Perceber as implicações da força da 
gravidade 
-Distinguir os conceitos de calor e 
temperatura 
-Perceber como a transferência de calor e 
as mudanças de temperatura influenciam o 
funcionamento de alguns equipamentos 
usados no dia-a-dia como a geladeira, o ar 
condicionado, garrafa térmica e 
microondas. 

 
* A Educação Ambiental, como tema transversal, deverá ser trabalhada em todos os 
bimestres/conteúdos, para todas as séries e disciplinas do Ensino Fundamental.  
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APÊNDICE J 

 

TRANSCRIÇÃO DOS DEPOIMENTOS 
 
ENTREVISTA PROFESSOR P1 
  

Você escolheu o magistério como profissão e está sendo convidado para participar da 
presente pesquisa, que se refere ao projeto de dissertação de Mestrado Acadêmico em 
Educação. O estudo busca analisar as tendências epistemológicas que norteiam o currículo 
escolar nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no município de Itajaí e a interpretação da 
escola em relação à essas tendências.  
 Para atingir esse objetivo é necessário conhecer o perfil do educador, assim como o 
modo que este interpreta as tendências epistemológicas que norteiam o currículo. 
 
Identificação do professor:  
Professora: P1 sou professora de matemática. 
Idade: Eu tenho 26 anos 
 
Sexo:     
Feminino  
 
A sua formação:  
Professora: terceiro grau completo, licenciatura em matemática, com pós-graduação em 
metodologia do ensino da matemática 
 
Tempo de atuação no magistério? 
Professora: tenho em sala de aula 6 anos. 
 
Sempre atuou com a disciplina de matemática? 
Professora: sempre com matemática. 
 
Tempo de atuação na escola? 
Professora: aqui faz, desde fevereiro. 
 
Sobre a política curricular do Município: 
Você conhece os Documentos que orientam o currículo para os Anos Finais do Ensino 
Fundamental no município? Pode citar alguns deles e informar como obteve acesso? 
Professora: esses documentos foram lidos né, o projeto educativo da rede tem na biblioteca e 
eles passam pra gente alguma coisa. E tem aquele caderno metodológico dos professores da 
área e é isso ai. 
Mas a senhora tem acesso e conhecimento deles? 
Professora: sim tenho sim. 
 
Na sua compreensão, qual é o direcionamento, orientação, posicionamento, tendência 
curricular adotada pelo município para os Anos Finais do Ensino Fundamental? 
Professora: isso ai é complicado, que cada um tem um olhar, cada um, fica meio que o fim, na 
verdade, por mais que tenha ele pra ser seguido né, mas ta faltando algumas coisa pra 
modificar mais essa parte. 
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Na história da educação brasileira, observa-se a influência de correntes epistemológicas 
na definição do currículo, tais como: a racionalista/inatista, a empirista, construtivista e 
sócio-construtivista. Você conhece as caracteristicas dessas correntes? Você saberia qual 
(ais) dessas correntes epistemológicas predomina (m) no curriculo adotado pelo 
municipio? E na sua interpretação, qual (is) as tendências presentes na sua prática 
pedagógica? 
Professora: eu acredito que estamos caminhando pro sócio né.  
Roberto: a senhora tem conhecimento delas? 
Professora: Sim, sim, a gente teve na faculdade também.  
Roberto: A senhora saberia dizer qual que é que predomina no currículo do município dessas 
quatro? 
Professora: é meio misturado eu acho, tem o tradicional com o sócio que eles estão tentando 
colocar agora no momento. 
Roberto: Na sua prática diária, enquanto professora na sua sala de aula ? 
Professor: eu dô bastante abertura pra eles em relação a colocar questões, debates, até porque 
não é só o aluno que aprende, o professor também aprende no dia a dia. 
Roberto: a senhora estaria mais para uma postura sócio-construtivista? 
Professora: sim eu dou bastante importância para o que eles colocam. 
 
O Projeto Educativo (ITAJAÍ, 2000, p. 28), afirma que: “o currículo deve contemplar 
uma educação libertadora, privilegiando o desenvolvimento das relações participativas e 
atitudes críticas e reflexivas, apropriação do conhecimento socialmente produzido, além 
de valores que favoreçam a inserção do sujeito na sociedade, e o professor é mediador e 
não detentor do saber”. Como você interpreta essa orientação e como a observa na sua 
prática? 
Professora: todo mundo já vem com a prática feita, independente da área que está sendo 
atuada, realmente a gente tem que mediar, tem que passar o conteúdo cientifico sim, mas eu 
posso está usando o que ele já sabe. 
 
Dentro do possível a senhora tenta sempre mediar o conhecimento? 
Professora: eu tento.  
 
Que ações a escola desenvolve para discussão do currículo com o corpo docente? Você já 
participou de alguma reunião, formação continuada ou outra atividade que abordasse o 
assunto? 
Professora: agora ficou um pouco parado, mas eles estão retornando novamente, a gente tinha 
encontro dos professores de matemática, na própria escola tem a parada pedagógica, pra falar 
sobre os alunos, o que precisa melhorar e assim por diante. Eu acho que é valido 
principalmente quando é especifico por disciplina, porque a gente pode trocar opiniões de 
atividades. 
Roberto: agora que se retomou essa questão da discussão. 
Professora: sempre teve, desde 2006 na rede, todo ano teve, curso, se encontrando em curso. 
Teve uma época que a gente fez todas as habilidades das, todas as séries, todos os professores 
juntos, da 5ª série, da 6ª série, e é bem válido, porque a troca é importante.  
 
 
O que você entende por matrizes e habilidades? 
Professora: matrizes e habilidade pra mim habilidade é o que tem que desenvolve naquele 
momento, e a matriz é o que eu tenho que ta seguindo. Cada um tem uma metodologia de ta 
explicando o conteúdo e daqui um pouco confunde. 
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Como você faz a seleção e organização do conteúdo na sua disciplina? Como isso se 
estrutura no seu plano de ensino? 
Professora: a gente tem plano anual como eu já tinha falado, feito por todos os professores a 
gente decidiu unificar porque, se um aluno trocar de escola ele está mais ou menos seguindo o 
mesmo conteúdo. As habilidades também a gente construiu conforme a necessidade do 
conteúdo e vai sendo colocado no planejamento conforme a gente vai fazendo o planejamento 
diário. 
 
Como você articula o conteúdo com a realidade socioeconômica no qual está inserida a 
escola? 
Professora: quando tem oportunidade de explicar algo que venha de fora ou da própria 
comunidade, a gente faz, agora quando não tem oportunidade fica com o conteúdo que está. 
Roberto: a senhora tenta pegar coisas da realidade dos alunos, onde a escola está inserida? 
Professora: sim. 
 
Que sugestões você teria para a implementação da Política do Currículo no município? 
O que você considera que está adequado? O que você considera que precisa mudar ou 
melhorar? 
Professora: no meu ponto de vista tem que acabar com esse índice de aprovação, a gente pega 
muito aluno na 5ª série, 6ª série, sem saber as coisas básicas, as quatro operações. A partir do 
momento que isso melhorar, os alunos vão estar com um nível bem melhor. 
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ENTREVISTA PROFESSOR P2 
  

Você escolheu o magistério como profissão e está sendo convidado para participar da 
presente pesquisa, que se refere ao projeto de dissertação de Mestrado Acadêmico em 
Educação. O estudo busca analisar as tendências epistemológicas que norteiam o currículo 
escolar nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no município de Itajaí e a interpretação da 
escola em relação à essas tendências.  
 Para atingir esse objetivo é necessário conhecer o perfil do educador, assim como o 
modo que este interpreta as tendências epistemológicas que norteiam o currículo. 
 
Identificação do professor:  
Professor: P2 -  professor de Educação Física. 
 
Idade: 28 anos  
 
Sexo: Masculino       
 
Formação:  Em educação física 
 
Tempo de atuação no magistério?  
Professor: 4 anos 
 
Tempo de atuação na disciplina? 
Professor: 4 anos 
 
Tempo de atuação na escola? 2011 
Professor: desde fevereiro 
 
Sobre a política curricular do Município: 
Você conhece os Documentos que orientam o currículo para os Anos Finais do Ensino 
Fundamental no município? Pode citar alguns deles e informar como obteve acesso? 
Professor: Tenho acesso só ao caderno metodológico de educação física.  
 
Na sua compreensão, qual é o direcionamento, orientação, posicionamento, tendência 
curricular adotada pelo município para os Anos Finais do Ensino Fundamental? 
Professor: É um caderno que dá suporte ao professor de educação física, A  metodologia 
utilizada é critico superadora com embasamento como partir pra educação física. 
 
Na história da educação brasileira, observa-se a influência de correntes epistemológicas 
na definição do currículo, tais como: a racionalista/inatista, a empirista, construtivista e 
sócio-construtivista. Você conhece as características dessas correntes? Você saberia qual 
(ais) dessas correntes epistemológicas predomina (m) no currículo adotado pelo 
município? E na sua interpretação, qual (is) as tendências presentes na sua prática 
pedagógica? 
Professor: Eu acredito que seja um pouco de empirismo com o construtivismo, eu não 
acredito que seja a último que o senhor falou, sócio-construtivista, Eu não vejo dessa forma 
por exemplo.  
Roberto: e na sua prática, seria também essas duas empirismo e construtivismo?  
Professor: A minha prática é mais construtivista e um pouco da sócio-construtivista.  
Roberto: aquilo que o aluno sabe, o senhor vai aprimorando? 
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Professor: sim 
 
O Projeto Educativo (ITAJAÍ, 2000, p. 28), afirma que: “o currículo deve contemplar 
uma educação libertadora, privilegiando o desenvolvimento das relações participativas e 
atitudes críticas e reflexivas, apropriação do conhecimento socialmente produzido, além 
de valores que favoreçam a inserção do sujeito na sociedade, e o professor é mediador e 
não detentor do saber”. Como você interpreta essa orientação e como a observa na sua 
prática? 
Professor: O professor tem que dar o suporte teórico pra criança e pro adolescente e ele tem 
que saber o que está passando pra cobrar alguma coisa, não adianta ele chegar ali dar um 
conteúdo e agora se virem, ele tem que saber o que está passando, como ele está passando, pra 
quem ele está passando, e a partir daí fazer uma construção do que os alunos sabem e fazer 
que ressignificação dos conhecimentos. 
 
Que ações a escola desenvolve para discussão do currículo com o corpo docente? Você já 
participou de alguma reunião, formação continuada ou outra atividade que abordasse o 
assunto? 
Professor: Não. 
 
O que você entende por matrizes e habilidades? 
Professor: Matriz eu acredito que é aquilo que eu tenho que passar (os conteúdos) e as 
habilidades é aquilo que eu quero que o aluno desenvolva a partir do conteúdo, no voleibol 
qual é a habilidade que ele aprenda e a habilidade real. 
 
Como você faz a seleção e organização do conteúdo na sua disciplina? Como isso se 
estrutura no seu plano de ensino? 
Professor: Nós temos já um conteúdo pré-determinado durante o ano, são 4 modalidades 
esportivas, o último é o futsal, terceiro é o basquete, o segundo é o vôlei e o primeiro é o 
handebol. No primeiro ainda tem o atletismo, no segundo tem o xadrez, e a gente é livre pra 
fazer de acordo com as habilidades que eles têm e os conteúdos mais avançados ou  menos 
avançados do que eles têm de conhecimento.  
Roberto: daí o senhor segue à risca isso ou o senhor faz as adaptações?  
Professor: Eu sigo à risca mas eu faço muita adaptação, porque em todas as escolas que eu já 
passei, as turmas são tudo parelhas assim, praticamente eu começo do zero, o conteúdo que eu 
passo pra quinta serie é o mesmo da oitava serie, quem chega na oitava não tem a mínima 
noção da quinta. 
 
Como você articula o conteúdo com a realidade socioeconômica no qual está inserida a 
escola? 
Professor: Tem sim. Aqui a realidade do aluno é uma realidade boa, o poder aquisitivo do 
aluno é melhor, então a gente trabalha com audiovisual, ele tem acesso ao computador, passo 
o site pra eles, eles vão atrás e trazem alguma coisa pra mim, Já na outra escola que eu 
trabalho, não tem isso. A "Maria" já não tem acesso ao computador 
Roberto: daí o senhor tem a realidade do aluno pra trazer pra sua aula coisas que ele usaria no 
dia a dia. 
Professor: Sim. 
 
Que sugestões você teria para a implementação da Política do Currículo no município? 
O que você considera que está adequado? O que você considera que precisa mudar ou 
melhorar? 



140 
 

 

Professor: Tem que mudar, eu acredito, a maneira como a gente vê a educação, porque a 
educação hoje não visa qualidade, querem números, números, números, isso na maioria das 
escolas. A partir do momento que a gente quer números, a gente perde o foco da coisa, então 
não tem o porquê de estar assim, ensinando, se desgastando, Por um lado é cobrado, por outro 
não é. É bem complicado. 
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ENTREVISTA PROFESSOR P3 
  

Você escolheu o magistério como profissão e está sendo convidado para participar da 
presente pesquisa, que se refere ao projeto de dissertação de Mestrado Acadêmico em 
Educação. O estudo busca analisar as tendências epistemológicas que norteiam o currículo 
escolar nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no município de Itajaí e a interpretação da 
escola em relação à essas tendências.  
 Para atingir esse objetivo é necessário conhecer o perfil do educador, assim como o 
modo que este interpreta as tendências epistemológicas que norteiam o currículo. 
 
Identificação do professor:  
Professora: P3 sou professora de matemática. 
Idade: Eu tenho 39 anos 
 
Sexo:     
Feminino  
 
A sua formação:  
Professora: é matemática,  
Roberto: tem alguma especialização? 
Professora: matemática também 
 
Tempo de atuação no magistério? 
Professora: 6 anos. 
 
Sempre atuou com a disciplina de matemática? 
Professora: 6 anos. 
Roberto: a senhora sempre trabalhou com matemática? 
Professora: sempre 
 
Tempo de atuação na escola? 
Professora: este ano faz, desde fevereiro. 
 
Sobre a política curricular do Município: 
Você conhece os Documentos que orientam o currículo para os Anos Finais do Ensino 
Fundamental no município? Pode citar alguns deles e informar como obteve acesso? 
Professora: olha eu conheço, todas as escolas que eu venho trabalhando né. Nas escolas é 
apresentado esse projeto. 
E a senhora tem acesso a eles sempre que precisa? 
Professora: sim. 
 
Na sua compreensão, qual é o direcionamento, orientação, posicionamento, tendência 
curricular adotada pelo município para os Anos Finais do Ensino Fundamental? 
Professora: não sei como é que vou te responder isso 
Roberto: a senhora percebe que tem alguma orientação, alguma tendência curricular ou isso é 
mais solto? 
Professora: eu acho que é mais solto. 
 
Na história da educação brasileira, observa-se a influência de correntes epistemológicas 
na definição do currículo, tais como: a racionalista/inatista, a empirista, construtivista e 
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sócio-construtivista. Você conhece as caracteristicas dessas correntes? Você saberia qual 
(ais) dessas correntes epistemológicas predomina (m) no curriculo adotado pelo 
municipio? E na sua interpretação, qual (is) as tendências presentes na sua prática 
pedagógica? 
Roberto: a senhora conhece essas correntes? 
Professora: sim conheço 
Roberto: no município qual delas está mais presente das quatro? 
Professora: eu acho a construtivista né 
Roberto: Por que a senhora acha que é a construtivista? 
Professora: não sei. 
Roberto: A senhora disse que é a construtivista. A senhora conseguiria dar um exemplo? 
Professora: (não respondeu). 
Roberto: na sua prática a senhora acha que é construtivista? 
Professora: sim. 
Roberto: A senhora conseguiria dar um exemplo com faz na prática? 
Professora: não saberia te responder isso. 
 
O Projeto Educativo (ITAJAÍ, 2000, p. 28), afirma que: “o currículo deve contemplar 
uma educação libertadora, privilegiando o desenvolvimento das relações participativas e 
atitudes críticas e reflexivas, apropriação do conhecimento socialmente produzido, além 
de valores que favoreçam a inserção do sujeito na sociedade, e o professor é mediador e 
não detentor do saber”. Como você interpreta essa orientação e como a observa na sua 
prática? 
Professora: que estamos aprendendo todos os dias. 
Roberto: não existe um conhecimento pronto? Ele vai ser reconstruído? 
Professora: reconstruido 
 
Que ações a escola desenvolve para discussão do currículo com o corpo docente? Você já 
participou de alguma reunião, formação continuada ou outra atividade que abordasse o 
assunto? 
Professora: sim nas reuniões pedagógicas é falado alguma coisa né. 
Roberto: teve alguma outra específica de matemática? 
Professora: não.  
 
O que você entende por matrizes e habilidades? 
Professora: olha eu acho que é assim: dentro dos conteúdos falta muita coisa, na matemática 
não vivencia o que o aluno tem dia a dia, o currículo tinha que se muito, como é que vou te 
dizer, mais presente. 
 
Como você faz a seleção e organização do conteúdo na sua disciplina? Como isso se 
estrutura no seu plano de ensino? 
Professora: olha eu seleciono é, se a escola me permite assim fazer, que tem escola que 
permite tem escola que não, eu só avanço conteúdo quando eu vejo que existe aprendizado 
anterior, senão eu não avanço, por mais que vai chegar no final do ano e as vezes não dei 
conta do que pede naquele ano, mas eu só passo a frente se teve aprendizado. Se mais de 80% 
da sala conseguiu assimilar bem aquele conteúdo eu passo para frente. 
Roberto: O conteúdo tem relação com o dia a dia do aluno? Tem como dar um exemplo 
disso? Tá ensinando por exemplo as quatro operações básicas, isso ta ligado com a prática ou 
é um conteúdo que ensina as operações mas desvinculado da realidade? 
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Professora: não, as quatro operações é diariamente, cotidiano, né, ele subtrai, adiciona, divide, 
o que mais ele precisa. Agora dentro dos conteúdos, como tipo assim a 8ª série, o exemplo da 
função, tem se for fazer uma engenharia, determinadas áreas, senão o conteúdo fica solto. 
 
Como você articula o conteúdo com a realidade socioeconômica no qual está inserida a 
escola? A escola está dentro de um bairro e tem uma determinada realidade, essa 
articulação do conteúdo é previsto? 
Professora: sim sim, determinada, como agora estou em 2 escolas com realidade totalmente 
diferentes. Então aqui eu posso ensinar, não sei se é essa palavra, o conteúdo de uma maneira 
diferente, o aluno vai absorver melhor do que na outra escola que o econômico deles é 
totalmente diferente.   
 
Que sugestões você teria para a implementação da Política do Currículo no município? 
O que você considera que está adequado? O que você considera que precisa mudar ou 
melhorar? 
Professora: eu acho que devia ter muita coisa revista, muita coisa já ta, tão se, não se usa mais 
na verdade, muita coisa que é passado. 
 
Gostaria de colocar mais alguma coisa? 
Professora: não. 
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ENTREVISTA PROFESSOR P3 
 Você escolheu o magistério como profissão e está sendo convidado para participar da 
presente pesquisa, que se refere ao projeto de dissertação de Mestrado Acadêmico em 
Educação. O estudo busca analisar as tendências epistemológicas que norteiam o currículo 
escolar nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no município de Itajaí e a interpretação da 
escola em relação à essas tendências.  
 Para atingir esse objetivo é necessário conhecer o perfil do educador, assim como o 
modo que este interpreta as tendências epistemológicas que norteiam o currículo. 
 
Identificação do professor:  
Professora: P3 sou professora de matemática. 
Idade: Eu tenho 39 anos 
 
Sexo:     
Feminino  
 
A sua formação:  
Professora: é matemática,  
Roberto: tem alguma especialização? 
Professora: matemática também 
 
Tempo de atuação no magistério? 
Professora: 6 anos. 
 
Sempre atuou com a disciplina de matemática? 
Professora: 6 anos. 
Roberto: a senhora sempre trabalhou com matemática? 
Professora: sempre 
 
Tempo de atuação na escola? 
Professora: este ano faz, desde fevereiro. 
 
Sobre a política curricular do Município: 
Você conhece os Documentos que orientam o currículo para os Anos Finais do Ensino 
Fundamental no município? Pode citar alguns deles e informar como obteve acesso? 
Professora: olha eu conheço, todas as escolas que eu venho trabalhando né. Nas escolas é 
apresentado esse projeto. 
E a senhora tem acesso a eles sempre que precisa? 
Professora: sim. 
 
Na sua compreensão, qual é o direcionamento, orientação, posicionamento, tendência 
curricular adotada pelo município para os Anos Finais do Ensino Fundamental? 
Professora: não sei como é que vou te responder isso 
Roberto: a senhora percebe que tem alguma orientação, alguma tendência curricular ou isso é 
mais solto? 
Professora: eu acho que é mais solto. 
 
Na história da educação brasileira, observa-se a influência de correntes epistemológicas 
na definição do currículo, tais como: a racionalista/inatista, a empirista, construtivista e 
sócio-construtivista. Você conhece as caracteristicas dessas correntes? Você saberia qual 
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(ais) dessas correntes epistemológicas predomina (m) no curriculo adotado pelo 
municipio? E na sua interpretação, qual (is) as tendências presentes na sua prática 
pedagógica? 
Roberto: a senhora conhece essas correntes? 
Professora: sim conheço 
Roberto: no município qual delas está mais presente das quatro? 
Professora: eu acho a construtivista né 
Roberto: Por que a senhora acha que é a construtivista? 
Professora: não sei. 
Roberto: A senhora disse que é a construtivista. A senhora conseguiria dar um exemplo? 
Professora: (não respondeu). 
Roberto: na sua prática a senhora acha que é construtivista? 
Professora: sim. 
Roberto: A senhora conseguiria dar um exemplo com faz na prática? 
Professora: não saberia te responder isso. 
 
O Projeto Educativo (ITAJAÍ, 2000, p. 28), afirma que: “o currículo deve contemplar 
uma educação libertadora, privilegiando o desenvolvimento das relações participativas e 
atitudes críticas e reflexivas, apropriação do conhecimento socialmente produzido, além 
de valores que favoreçam a inserção do sujeito na sociedade, e o professor é mediador e 
não detentor do saber”. Como você interpreta essa orientação e como a observa na sua 
prática? 
Professora: que estamos aprendendo todos os dias. 
Roberto: não existe um conhecimento pronto? Ele vai ser reconstruído? 
Professora: reconstruido 
 
Que ações a escola desenvolve para discussão do currículo com o corpo docente? Você já 
participou de alguma reunião, formação continuada ou outra atividade que abordasse o 
assunto? 
Professora: sim nas reuniões pedagógicas é falado alguma coisa né. 
Roberto: teve alguma outra específica de matemática? 
Professora: não.  
 
O que você entende por matrizes e habilidades? 
Professora: olha eu acho que é assim: dentro dos conteúdos falta muita coisa, na matemática 
não vivencia o que o aluno tem dia a dia, o currículo tinha que se muito, como é que vou te 
dizer, mais presente. 
 
Como você faz a seleção e organização do conteúdo na sua disciplina? Como isso se 
estrutura no seu plano de ensino? 
Professora: olha eu seleciono é, se a escola me permite assim fazer, que tem escola que 
permite tem escola que não, eu só avanço conteúdo quando eu vejo que existe aprendizado 
anterior, senão eu não avanço, por mais que vai chegar no final do ano e as vezes não dei 
conta do que pede naquele ano, mas eu só passo a frente se teve aprendizado. Se mais de 80% 
da sala conseguiu assimilar bem aquele conteúdo eu passo para frente. 
Roberto: O conteúdo tem relação com o dia a dia do aluno? Tem como dar um exemplo 
disso? Tá ensinando por exemplo as quatro operações básicas, isso ta ligado com a prática ou 
é um conteúdo que ensina as operações mas desvinculado da realidade? 
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Professora: não, as quatro operações é diariamente, cotidiano, né, ele subtrai, adiciona, divide, 
o que mais ele precisa. Agora dentro dos conteúdos, como tipo assim a 8ª série, o exemplo da 
função, tem se for fazer uma engenharia, determinadas áreas, senão o conteúdo fica solto. 
 
Como você articula o conteúdo com a realidade socioeconômica no qual está inserida a 
escola? A escola está dentro de um bairro e tem uma determinada realidade, essa 
articulação do conteúdo é previsto? 
Professora: sim sim, determinada, como agora estou em 2 escolas com realidade totalmente 
diferentes. Então aqui eu posso ensinar, não sei se é essa palavra, o conteúdo de uma maneira 
diferente, o aluno vai absorver melhor do que na outra escola que o econômico deles é 
totalmente diferente.   
 
Que sugestões você teria para a implementação da Política do Currículo no município? 
O que você considera que está adequado? O que você considera que precisa mudar ou 
melhorar? 
Professora: eu acho que devia ter muita coisa revista, muita coisa já ta, tão se, não se usa mais 
na verdade, muita coisa que é passado. 
 
Gostaria de colocar mais alguma coisa? 
Professora: não. 
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ENTREVISTA PROFESSOR P5 
 
 Você escolheu o magistério como profissão e está sendo convidado para participar da 
presente pesquisa, que se refere ao projeto de dissertação de Mestrado Acadêmico em 
Educação. O estudo busca analisar as tendências epistemológicas que norteiam o currículo 
escolar nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no município de Itajaí e a interpretação da 
escola em relação à essas tendências.  
 Para atingir esse objetivo é necessário conhecer o perfil do educador, assim como o 
modo que este interpreta as tendências epistemológicas que norteiam o currículo. 
 
Identificação do professor:  
Professora: P5 professora de português. 
Idade: 29 anos 
 
Sexo:     
Feminino  
 
A sua formação:  
Professora: sou formada em letras, portugues e ingles, e em pedagogia também.  
Roberto: a senhora tem alguma especialização? 
Professora: eu fiz especialização em administração escolar 
 
Tempo de atuação no magistério? 
Professora: 10 anos mais ou menos. 
 
Sempre atuou com a disciplina de português? 
Professora: 10 anos também, eu não trabalhei nunca com outra disciplina, sempre português, 
mas eu pretendo mudar para administração escolar, e no próximo concurso fazer 
administração escolar. 
 
Tempo de atuação na escola? 
Professora: iniciei esse ano 
Roberto: a senhora é efetiva ou contratada? 
Professora: efetiva aqui e em mais outras duas escolas, CEC NECJR 
 
Sobre a política curricular do Município: 
Você conhece os Documentos que orientam o currículo para os Anos Finais do Ensino 
Fundamental no município? Pode citar alguns deles e informar como obteve acesso? 
Professora: na verdade eu só me interessei por eles na hora do concurso né, ai em 2002 
quando eu fiz o concurso eu li ele inteirinho, pra ficar bem interada, entender, eu li esse ai e o 
caderno metodológico, eu li um livro sobre inclusão também e os PCNs também. 
 
Na sua compreensão, qual é o direcionamento, orientação, posicionamento, tendência 
curricular adotada pelo município para os Anos Finais do Ensino Fundamental? 
Professora: esse documento eu li mais pra entender quais são as leis e também os conteúdos 
que cada disciplina tem, eu vi no caso nesse documento os conteúdos são divididos certinhos 
né, senão cada professor ia dá o que quisesse de conteúdo, eu achei importante pra isso, fazer 
esse canal de conteúdo.  
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Na história da educação brasileira, observa-se a influência de correntes epistemológicas 
na definição do currículo, tais como: a racionalista/inatista, a empirista, construtivista e 
sócio-construtivista. Você conhece as caracteristicas dessas correntes? Você saberia qual 
(ais) dessas correntes epistemológicas predomina (m) no curriculo adotado pelo 
municipio? E na sua interpretação, qual (is) as tendências presentes na sua prática 
pedagógica? 
Professora: na verdade eu conheço mais ou menos essas correntes, conheço a fundo é mentira, 
mas eu acho que é a sócio-construtivista que predomina no município né, que é o professor 
sempre interagindo com o aluno né, pra o aprendizado. 
Roberto: e na sua prática professora? 
Professora: também né, porque não tem como ensina se não tive constantemente interagindo 
com o aluno. 
 
O Projeto Educativo (ITAJAÍ, 2000, p. 28), afirma que: “o currículo deve contemplar 
uma educação libertadora, privilegiando o desenvolvimento das relações participativas e 
atitudes críticas e reflexivas, apropriação do conhecimento socialmente produzido, além 
de valores que favoreçam a inserção do sujeito na sociedade, e o professor é mediador e 
não detentor do saber”. Como você interpreta essa orientação e como a observa na sua 
prática? 
Professora: é ali fala que o currículo, nos conteúdos no caso, devem contemplar uma 
educação libertadora, sempre procurando, no caso, língua portuguesa, fazer produção textual, 
no caso deixar eles fazerem não ficar interferindo, responder o que está perguntado, deixar 
eles, eu trabalho muito com história em quadrinho, eu sempre trabalho em grupo, fazendo as 
coisas é claro interferindo no sentido de sempre passa o conhecimento. 
Roberto: na sua prática a senhora tenta ser mediadora? 
Professora: sim é, não ser aquela detentora que eu tenho conhecimento e eles não sabem nada. 
 
Que ações a escola desenvolve para discussão do currículo com o corpo docente? Você já 
participou de alguma reunião, formação continuada ou outra atividade que abordasse o 
assunto? 
Professora: nas reuniões, a gente tem reunião pedagógica a cada bimestre é contemplado os 
conteúdos, como está sendo feita a educação na escola e o que tem que melhora, sempre no 
conselho de classe é feito isso. 
 
O que você entende por matrizes e habilidades? 
Professora: na minha opinião os conteúdos e as habilidades que os alunos tem que 
desenvolver, é isso na minha opinião. 
 
Como você faz a seleção e organização do conteúdo na sua disciplina? Como isso se 
estrutura no seu plano de ensino? 
Professora: é feito por bimestre a organização do conteúdo né, então por exemplo 5ª série: 
substantivo, verbos e sinônimos e antônimos, naquele bimestre tem que contempla esses 
conteúdos e no caso é feita as habilidades com produção de texto, história em quadrinho, 
cruzadinha vários exercícios, é claro explicação e também várias atividades diferenciadas. 
 
Quais os principais conteúdos que você trabalha e como os articula na sua prática? 
Professora: eu gosto muito de trabalhar com produção de texto, insisto muito com a produção 
de texto e leitura, toda semana é feito uma produção de texto e uma aula de leitura, no meu 
caso né.   
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Como você articula o conteúdo com a realidade socioeconômica no qual está inserida a 
escola?  
Professora: há isso é importante, no caso a gente tem que trabalha de acordo com a realidade 
do aluno né, as vezes vem conteúdo no livro didático que não tem nada a ver com a realidade 
do aluno, o aluno nem sabe o que é aquilo ali, as vezes alguma frase, alguma coisa, ai eu nem 
trabalho porque tem que puxa pra realidade dele, por exemplo a outra escola que eu do aula 
eles são mais pobres né, então já puxo pra não, coisas de conteúdo muito assim, é internet, 
eles não sabem o que é internet, o que é um blog, é mais complicado trabalhar com eles, eles 
não tem acesso à internet né, então não adianta falar dos conteúdos que eles nunca ouviram 
falar, nunca viram uma internet né, então é mais complicado. 
 
Que sugestões você teria para a implementação da Política do Currículo no município? 
O que você considera que está adequado? O que você considera que precisa mudar ou 
melhorar? 
Professora: eu acho que tem que mudar, eu já li, até acho que tem que mudar a inclusão. A 
inclusão não ta sendo muito abordada no currículo e até na sala de aula também, os alunos 
estão chegando, os alunos que são deficientes chegam assim e não sabem como trabalhar com 
eles, português por exemplo como poderia trabalhar com um aluno que é deficiente mental, é 
complicado, tem que ser colocado eu acho, no Projeto Educativo deficiência né, visual, 
autismo, como trabalhar com cada tipo de aluno, porque e algo que não dá para abordar num 
currículo normal com aluno que tem problema né.  
 
A senhora gostaria de comentar mais alguma coisa? 
Professora: é isso ai, eu acho que visto melhor, a gente tem que ter base pra trabalhar com 
alunos de 
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ENTREVISTA PROFESSORA P6 
 
 Você escolheu o magistério como profissão e está sendo convidado para participar da 
presente pesquisa, que se refere ao projeto de dissertação de Mestrado Acadêmico em 
Educação. O estudo busca analisar as tendências epistemológicas que norteiam o currículo 
escolar nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no município de Itajaí e a interpretação da 
escola em relação à essas tendências.  
 Para atingir esse objetivo é necessário conhecer o perfil do educador, assim como o 
modo que este interpreta as tendências epistemológicas que norteiam o currículo. 
 
Identificação do professor:  
Professora: P6 professora de inglês. 
 
Idade: 30 anos  
 
Sexo: Feminino       
 
Formação: Letras e pós graduação em metodologia do ensino da língua inglesa 
 
Tempo de atuação no magistério? 11 anos 
 
Tempo de atuação na disciplina? 11 anos 
 
Tempo de atuação na escola? 1 ano 
Sobre a política curricular do Município: 
Você conhece os Documentos que orientam o currículo para os Anos Finais do Ensino 
Fundamental no município? Pode citar alguns deles e informar como obteve acesso? 
Professora: Conheço, eu tenho na área de inglês. Caderno metodológico esse eu ganhei na 
escola anterior pra fazer planejamento. Outro documento tenho conhecimento, mas não tenho 
ele. Sei que tem na biblioteca tudo, só ganhei da Maiara mesmo. 
 
Na sua compreensão, qual é o direcionamento, orientação, posicionamento, tendência 
curricular adotada pelo município para os Anos Finais do Ensino Fundamental? 
Professora: O caderno a gente baseia pra buscar os objetivos, metodologia, pra melhorar o 
plano 
 
Na história da educação brasileira, observa-se a influência de correntes epistemológicas 
na definição do currículo, tais como: a racionalista/inatista, a empirista, construtivista e 
sócio-construtivista. Você conhece as características dessas correntes? Você saberia qual 
(ais) dessas correntes epistemológicas predomina (m) no currículo adotado pelo 
município? E na sua interpretação, qual (is) as tendências presentes na sua prática 
pedagógica? 
Professora: Sim, acredito que o construtivismo e na sala de aula o mesmo, a gente constrói 
junto conhecimento com o aluno, sócio-construtivismo na sala de aula 
 
O Projeto Educativo (ITAJAÍ, 2000, p. 28), afirma que: “o currículo deve contemplar 
uma educação libertadora, privilegiando o desenvolvimento das relações participativas e 
atitudes críticas e reflexivas, apropriação do conhecimento socialmente produzido, além 
de valores que favoreçam a inserção do sujeito na sociedade, e o professor é mediador e 



151 
 

 

não detentor do saber”. Como você interpreta essa orientação e como a observa na sua 
prática?  
Professora: Ela é relevante e deveria se seguida pelos professores, trabalhar os conteúdos, 
fazer o aluno valorizar o conteúdo, o que acontece na vida deles, trabalhar os valores não só 
matéria, conteúdo, gramática, como vai usar isso na vida deles. A gente aprende com o aluno 
as diferenças.  
Roberto: A senhora acha essencial essa questão do professor ser o mediador?  
Professora: com certeza, ser mediador não passador de conteúdos. 
 
Que ações a escola desenvolve para discussão do currículo com o corpo docente? Você já 
participou de alguma reunião, formação continuada ou outra atividade que abordasse o 
assunto? 
Professora: Acho que essas reuniões do começo de ano são bem importantes pro 
planejamento, também é importante pra gente ligar com a temática, falta no nosso município 
mais reuniões por área, por exemplo, na disciplina de inglês faz tempo que a gente não tem 
uma reunião pra sentar discutir quais os conteúdos adequados da quinta, sexta, sétima e 
oitava, acho que isso que fica solto, agora dentro da escola não, tem as reuniões que a gente 
trabalha bem os planos 
 
O que você entende por matrizes e habilidades? 
Professora: Matriz é o conteúdo, o que tem pra gente trabalhar e Habilidade é o que meus 
alunos conseguem fazer com aquela habilidade 
 
Como você faz a seleção e organização do conteúdo na sua disciplina? Como isso se 
estrutura no seu plano de ensino? 
Professora: A gente tem o plano seguido, esse ano a gente tem um livro pra trabalhar livro e o 
planejamento da prefeitura, mas as vezes aparece um projeto como trabalhando os alimentos, 
a gente trabalha a alimentação saudável, sempre seguindo o plano, mas não somente. 
 
Como você articula o conteúdo com a realidade socioeconômica no qual está inserida a 
escola? 
Professora: Entra tudo, depende do conteúdo, da realidade socioeconômica.  
Roberto: seu conteúdo tem a ver com a realidade dos seus alunos?  
Professora: tem a ver, trabalho bastante porque aprender inglês, o que vai trazer pra mim, 
agora na semana do município teve o trabalho com eles de um texto coletivo: pra que preciso 
aprender falar inglês? as questões de turismo, a questão de trabalho, as multinacionais que 
tem, trabalhando contextualizado, não só separado, verbo to be, trabalhando isso mais de 
forma contextualizada. 
 
Que sugestões você teria para a implementação da Política do Currículo no município? 
O que você considera que está adequado? O que você considera que precisa mudar ou 
melhorar? 
Professora: O que falta no município é mais encontros por área, a gente senta e discutir quais 
são os conteúdos  mais apropriados para 5ª, pra 6ª e agora com o livro a gente está 
trabalhando legal os conteúdos, está bem integrado. 
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ENTREVISTA PROFESSORA P7 
 
 Você escolheu o magistério como profissão e está sendo convidado para participar da 
presente pesquisa, que se refere ao projeto de dissertação de Mestrado Acadêmico em 
Educação. O estudo busca analisar as tendências epistemológicas que norteiam o currículo 
escolar nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no município de Itajaí e a interpretação da 
escola em relação à essas tendências.  
 Para atingir esse objetivo é necessário conhecer o perfil do educador, assim como o 
modo que este interpreta as tendências epistemológicas que norteiam o currículo. 
 
Identificação do professor:  
Professora: P7 professora de história. 
Idade: 31 
 
Sexo:     
Feminino  
 
A sua formação:  
Professora: sou professora de história.  
Roberto: a senhora tem especialização? 
Professora: especialização em história cultural 
 
Tempo de atuação no magistério? 
Professora: fazem 7 anos. 
 
Sempre atuou com a disciplina de história? 
Professora: sim. 
 
Tempo de atuação na escola? 
Professora: desde o inicio do ano. 
Roberto: qual a impressão que a senhora tem dela? 
Professora: eu gosto do JP é uma boa escola pra se trabalhar. É uma boa escola. 
Roberto: a receptividade com relação à disciplina? 
Professora: é, eu tenho, na maneira como eu trabalho, uma forma mais critica, que eles tem 
que estar bem participativos, dando sua opinião, eu vejo um pouco de dificuldade nesse 
sentido, não sei se talvez pelos anos anteriores que eles estão meio retraídos, acostumaram 
muito a ta tudo muito mastigadinho, professor como o possuidor do conhecimento, ele chega 
ali e os alunos são passivos, receptores. Nesse sentido é complicado ter o papel de mediador, 
porque eles não conseguem lidar com isso ainda. 
 
Sobre a política curricular do Município: 
Você conhece os Documentos que orientam o currículo para os Anos Finais do Ensino 
Fundamental no município? Pode citar alguns deles e informar como obteve acesso? 
Professora: da proposta do município eu tenho acesso ao Projeto Educativo, eu tenho acesso 
também ao Caderno Metodológico de História e agora em 2007, as matrizes e habilidades que 
ouve uma mudança né, o que eu tenho acesso. O Plano Educativo eu tenho acesso a ele como: 
ganhei de uma supervisora e o Caderno Metodológico também foi ganho. Então tenho os dois 
em casa comigo. 
Roberto: foi o município, a escola que colocou a disposição os documentos? 
Professora: sim, colocaram a disposição. 
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Na sua compreensão, qual é o direcionamento, orientação, posicionamento, tendência 
curricular adotada pelo município para os Anos Finais do Ensino Fundamental? 
Professora: eu acredito, vou falar pelo último, as matrizes, eles tem uma metodologia, acho 
que a palavra correta é essa, de estar trabalhando a história local, os excluídos, dar voz a quem 
não tinha voz, sair um pouco daquela história tradicional e trabalhando muito a história do 
bairro, dos vizinhos, a história dos bairros mais afastados, a história local, pra daí sair do 
micro pro macro. Esse é o objetivo de dar voz aos excluídos, o ultimo que nós tivemos que é 
essa matriz de habilidades, ela foca isso. Tanto que se tu pegar, tu vai ver bastante coisa. Itajaí 
não ta, a formação de Itajaí a partir do rio, Itajaí, Itajaí, na 5ª, na 6ª, na 7ª, o objetivo era esse 
mesmo, foca o micro pro macro, dando voz a quem não tinha voz. Vamos dizer assim: eu 
acho que era uma metodologia do governo passado, por isso que foi, não sei agora como é que 
ta, porque nós tivemos a primeira reunião do ano quinta-feira passada, então não sei como vai 
nortear, mas no governo anterior e o que se manteve até o momento foi essa metodologia da 
história oral, está se trabalhando essa oralidade com os alunos, através de entrevistas, através 
de gravações. 
Roberto: a senhora acha que esse resgate em sala de aula tem dado certo, ele tem sido 
positivo? 
Professora: eu vou ser sincera esse ano eu não trabalhei com esse resgate, to trabalhando bem 
numa forma tradicional, vestibular, conteúdo, em 2007 eu parei, 2007 não 2008 eu fiquei sem 
dar aula, 2007, 2006 eu trabalhei com história de bairro, foi bem legal, nós construímos um, 
fizemos pesquisa, entrevista, tivemos um jornal, a própria escola, não foi no JP, foi lá no 
CEC, tivemos um jornal, os alunos de 7ª e 8ª série trabalharam as pesquisas deles, as histórias 
que eles ficaram sabendo que pesquisaram com vizinhos, parentes e tudo mais. Eu acho muito 
mais produtivo do que dar um, não que o outro não seja, mas é produtivo também melhor 
dizendo. 
 
Na história da educação brasileira, observa-se a influência de correntes epistemológicas 
na definição do currículo, tais como: a racionalista/inatista, a empirista, construtivista e 
sócio-construtivista. Você conhece as caracteristicas dessas correntes? Você saberia qual 
(ais) dessas correntes epistemológicas predomina (m) no curriculo adotado pelo 
municipio? E na sua interpretação, qual (is) as tendências presentes na sua prática 
pedagógica? 
Professora: conhecer eu conheço, dominar é uma outra situação. Eu conheço as correntes, 
acredito que do município é a sócio-construtivista, mas não é de predomínio em sala de aula. 
Roberto: e na sua prática pedagógica, qual delas está mais presente? 
Professora: a construtivista, não sei porque, eu vejo muito difícil os alunos trazerem, tu tens 
que estar instigando muito, muito e nem sempre tu consegue êxito nisso. Eu acredito por não 
serem acostumados a trabalhar dessa forma. Eu não fui ensinada assim, nem enquanto ensino 
fundamental, nem enquanto faculdade também né. Embora tenha lá no papel é desta maneira, 
bem construtivista e quando não empirista né, daí o professor é o possuidor do conhecimento 
e tu és o receptor. Então eu não vejo o sócio-construtivista, embora esteja ali no papel, não 
vejo isso na minha prática em sala de aula. Se eu dissesse que tinha, eu estaria sendo 
demagoga. 
Roberto: qual a senhora acha que é o maior entrave para que cada vez mais fosse sócio-
construtivista? 
Professora: o que dificulta é a responsabilidade dos alunos, o interesse dos alunos, é, podes 
até trazer um tema atual, mas muito pouco eles buscam saber, gostam temas namoro, daí eles 
até se interessam, mas são temas fechados, entende? Eles não tem o hábito de está 
pesquisando em casa, a ele falou uma palavra, não, professora o que significa isso? A não sei 
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não sei, acabou o interesse deles, morreu para eles. Eles não tem esse hábito de estudo. Eu 
vejo isso, não sei se estou errada. Isso falta. Se tivesse uma prática sócio-construtivista isso 
seria já deles né. Independente do professor que vinha, eles deveriam delimitar o ritmo da 
aula. O professor ia entra. São quarenta. O professor ia entrar no ritmo deles, se viesse desde a 
5ª com esse sócio-construtivista. É que não tem mesmo. Na minha opinião, lógico né. 
 
O Projeto Educativo (ITAJAÍ, 2000, p. 28), afirma que: “o currículo deve contemplar 
uma educação libertadora, privilegiando o desenvolvimento das relações participativas e 
atitudes críticas e reflexivas, apropriação do conhecimento socialmente produzido, além 
de valores que favoreçam a inserção do sujeito na sociedade, e o professor é mediador e 
não detentor do saber”. Como você interpreta essa orientação e como a observa na sua 
prática? 
Professora: ah meu Deus. Acredito que eles estão querendo colocar, que ao fazer o currículo, 
deve estar pautando muito mais a atitude do que o conhecimento né, porque tem que ter, pelo 
que esta aqui, deve desenvolver a participação e uma atitude critica reflexiva do aluno. O 
conhecimento tu adquire e ele muda também, no caso tens que ter atitude. O que seria essa 
atitude, preciso saber tal coisa, não sei como, mas vou lá pego um livro, eu sei lê, leio, 
interpreto, entendi. Eu tenho atitude de ir atrás daquilo que eu quero e na medida do possível a 
gente tenta fazer isso em sala de aula. Instigar essa atitude, para eles irem atrás. 
Roberto: a senhora teria um exemplo prá dar para mim, como que isso acontece, na 
investigação, na busca do conhecimento? 
Professora: é através, tem uma aula que eu fiz, como é um assunto atual eles participam né, 
cidadania, trabalho infantil, nós trabalhamos, conversei com eles sobre como foi construída a 
cidadania, é, a declaração dos direitos humanos, a revolução francesa, e a independência dos 
Estados Unidos, e depois fomos trabalhar a questão dos trabalhos infantis e nós fizemos um 
debate sobre isso. Eles buscaram informações sobre isto, eles buscaram informações sobre 
isso, e depois nós fizemos um debate em sala de aula. Tive trinta alunos, dez trouxeram. Mas 
é melhor do que nada né. É um começo. Eu acho também, que o que peca muito nesta questão 
da falta da participação deles é a forma de avaliação, porque o que tu vai perguntar de 
avaliação depois. É muita coisa, porque assim ó, vai valer nota? sem não vale eles não trazem 
e mesmo assim valendo nota, depois eles se viram, passam pelo conselho, e vão se virando. 
Eu acho que é muito cobrado o fazer algo prá ter uma recompensa. Isso prejudica aqui. Mas 
avaliação é outra coisa né.  
 
Que ações a escola desenvolve para discussão do currículo com o corpo docente? Você já 
participou de alguma reunião, formação continuada ou outra atividade que abordasse o 
assunto? 
Professora: diretamente não. 
Roberto: nem na escola, nem fora da escola? 
Professora: não, não participei. É como eu falei, quinta-feira teve uma primeira reunião do 
ano, cogitaram possibilidade de uma vez no bimestre se reunir pra revê isso. Uma reunião, 
uma quinta no bimestre. 
Roberto: isso é uma coisa certa já? 
Professora: não, cogitaram esse possibilidade. De lá pra frente a gente não sabe. Porque daí 
muda de cargo e a gente não sabe. 
Roberto: esse ano não teve nenhuma discussão com relação ao currículo? 
Professora: direcionada diretamente ao currículo não. No começo do ano tem a reunião 
pedagógica, mas nem se fala. 
 
O que você entende por matrizes e habilidades? 
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Professora: matrizes eu não sei, seria o conteúdo e as habilidades é o que eu gostaria, o que se 
pretende desenvolver com o aluno. Não sei definir bem, mas acredito que seja isso. 
 
Como você faz a seleção e organização do conteúdo na sua disciplina? Como isso se 
estrutura no seu plano de ensino? 
Professora: ele é feito pela matriz e habilidade que é dado no começo. Eles tentaram de fazer 
um só pra quando acontece de trocar de escola, não ocorre ti um ta falando sobre Grécia 
enquanto outro ta noutro assunto, prá ficar mais igualitário. Eu não participei, mas acredito 
que foi isso. 
Roberto: no seu plano diário, semanal, há encaixes de outros conteúdos? 
Professora: dentro dos conteúdos. Eu estou trabalhando República, vamos supor que surge um 
tema na sala de aula que eu queira trabalhar, eu encaixo ali, não tem, nós vamos se embora. 
Não tem porque não encaixar. 
 
Quais os principais conteúdos que você trabalha e como os articula na sua prática? Por 
exemplo a República da qual você citou.  
Professora: quando trabalhei a República Velha eu comecei trabalha com eles sobre a questão 
dos direitos, porque eu já vim da cidadania, da construção da democracia, então eu já engajei 
ali nessa construção da cidadania. 
Roberto: a senhora tenta fazer não um conteúdo que esteja separado, mas que venho como se 
fosse uma linha do tempo, que ele tenha um gancho sempre com outro? 
Professora: gancho e uma questão temática, porque nós trabalhamos a cidadania, a formação 
da cidadania, o direito da democracia e automaticamente com o direito da democracia eu 
entrei na República, isso que o Brasil Império eu já tinha trabalhado na 7ª teoricamente. Então 
trabalhei a República que é a participação, uma coisa de todos, onde o povo pode participar, 
levantei a questão da venda de votos para trabalhar a República Café com Leite, o voto do 
cabresto,  aquela coisarada toda.  
Roberto: a senhora consegue perceber que eles conseguem fazer essa ligação do ontem com o 
hoje, e das práticas do ontem que se retomam hoje? 
Professora: 20%, 25% conseguem, prá 35% com muita dificuldade e o restante é muito 
abstrato. 
 
Como você articula o conteúdo com a realidade socioeconômica no qual está inserida a 
escola?  
Professora: tenho consciência da realidade que a escola está inserida. Nós temos alunos aqui 
que economicamente são alunos médios, vamos dizer assim. Está inserido porque são pais 
bem políticos, bem politizados, bem questionadores, não é uma coisa a parte, eles sabem 
quando eles querem, quando eles devem cobrar. Então é uma coisa que tá inserida, não é uma 
coisa que eu teje uma realidade onde as pessoas passam fome e eu vou trabalhar uma coisa 
que não tem, eles são bem politizados. A grande maioria dos pais são formados em faculdade, 
então eu não vejo como uma coisa fora, a parte assim. 
Roberto: o seu conceito, além de contemplar as linhas gerais da cidade, da história, ele 
também contempla a linha sócio-econômica da escola? 
Professora: os meus alunos sim. 
 
Que sugestões você teria para a implementação da Política do Currículo no município? 
O que você considera que está adequado? O que você considera que precisa mudar ou 
melhorar? 
Professora: eu acho que deveria ser revisto né. A gente é contratado, eu sou ACT uma semana 
antes, fica uma semana meio a ver navios, poderia estar sentando e revendo isso. A hora que 
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fosse revê, vamos fazer assim: tem que rever, é tudo em cima da hora, correndo, não. Além de 
ter esse grupo de estudo prá isso, a gente devia estar revendo esse projeto educativo do 
município. Eu acho que tá na hora de rever, assim como as matrizes e habilidades nossas 
também ta na hora de revê. Não ta mais atendendo. Tem coisa que deu certo, que não deu 
certo, tem que tirar, tem que colocar outras coisas. Na cabeça é uma coisa em sala de aula é 
outra. Eu acho que tem que ta revendo. Tem que ter um tempo mínimo prá ta revendo isso. 
Ele é de 2000, ele já ta na hora de ta se mobilizando pra ta revendo isso. Itajaí não é mais a 
mesma. Agora nós estamos em 180.000 mil habitantes. Não dá mais prá, muita gente de fora, 
muita gente do Paraná, muita gente, não é mais a nossa realidade de lá. Eu penso isso. 
 
A senhora gostaria de comentar mais alguma coisa? 
Professora: não. 
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ENTREVISTA PROFESSORA P8 
 
 Você escolheu o magistério como profissão e está sendo convidado para participar da 
presente pesquisa, que se refere ao projeto de dissertação de Mestrado Acadêmico em 
Educação. O estudo busca analisar as tendências epistemológicas que norteiam o currículo 
escolar nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no município de Itajaí e a interpretação da 
escola em relação à essas tendências.  
 Para atingir esse objetivo é necessário conhecer o perfil do educador, assim como o 
modo que este interpreta as tendências epistemológicas que norteiam o currículo. 
 
Identificação do professor:  
Professora: P8 professora de artes. 
 
Idade: 47 anos  
 
Sexo: Feminino       
 
Formação 
Professora: eu ainda não sou habilitada em artes, estou no sexto período, são oito períodos. 
Roberto: tem mais um ano então? 
Professora: sim 
 
Tempo de atuação no magistério?  
Professora: aproximadamente 15 anos, mas em outro setor e dois anos na disciplina de artes.  
 
Tempo de atuação na disciplina? 
Professora: 2 anos. 
 
Tempo de atuação na escola? 
Professora: desde março. 
 
Sobre a política curricular do Município: 
Você conhece os Documentos que orientam o currículo para os Anos Finais do Ensino 
Fundamental no município? Pode citar alguns deles e informar como obteve acesso? 
Professora: Tive acesso através da supervisão, que passou o conteúdo, mas eu não tenho aqui 
pra te dar agora.  
Roberto: a senhora tem conhecimento deles.  
Professora:tenho sim conhecimento.  
 
Na sua compreensão, qual é o direcionamento, orientação, posicionamento, tendência 
curricular adotada pelo município para os Anos Finais do Ensino Fundamental? 
Professora: No momento, não. 
 
Na história da educação brasileira, observa-se a influência de correntes epistemológicas 
na definição do currículo, tais como: a racionalista/inatista, a empirista, construtivista e 
sócio-construtivista. Você conhece as caracteristicas dessas correntes? Você saberia qual 
(ais) dessas correntes epistemológicas predomina (m) no curriculo adotado pelo 
municipio? E na sua interpretação, qual (is) as tendências presentes na sua prática 
pedagógica? 
Professora: Eu tenho conhecimento das correntes, mas a que predomina não.  
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Roberto: na sua pratica, qual é a que predomina mais?  
Professora: a que predomina mais é o conhecimento professor-aluno, na construção do 
conhecimento. 
O Projeto Educativo (ITAJAÍ, 2000, p. 28), afirma que: “o currículo deve contemplar 
uma educação libertadora, privilegiando o desenvolvimento das relações participativas e 
atitudes críticas e reflexivas, apropriação do conhecimento socialmente produzido, além 
de valores que favoreçam a inserção do sujeito na sociedade, e o professor é mediador e 
não detentor do saber”. Como você interpreta essa orientação e como a observa na sua 
prática? 
Professora: É corretamente, é. Como diz aqui, o professor ele não está acima de tudo, ele tem 
que estar no dia a dia construir o conhecimento dele.  
 
Que ações a escola desenvolve para discussão do currículo com o corpo docente? Você já 
participou de alguma reunião, formação continuada ou outra atividade que abordasse o 
assunto? 
Professora: Ainda não, não participei porque estou a pouco tempo no município. Então ainda 
não participei. 
 
O que você entende por matrizes e habilidades? 
Professora: Eu entendo por matriz, como é que eu posso explicar aqui, é grade, conteúdos e 
habilidades é aquilo que a gente vai desenvolvendo no aluno passando aquele conteúdo. 
 
Como você faz a seleção e organização do conteúdo na sua disciplina? Como isso se 
estrutura no seu plano de ensino? 
Professora: É passado o conteúdo pela secretaria de educação e a gente trabalha dentro 
daquilo. 
 
Como você articula o conteúdo com a realidade socioeconômica no qual está inserida a 
escola? 
Professora: Alguma coisa não. 
 
Que sugestões você teria para a implementação da Política do Currículo no município? 
O que você considera que está adequado? O que você considera que precisa mudar ou 
melhorar? 
Professora: Alguma coisa precisa mudar. Tem muito tema que não desperta interesse no 
aluno. Roberto: precisa de uma reestruturação?  
Professora: é, seria bom. 
Roberto: eu agradeço e a senhora gostaria de colocar alguma coisa? 
Professora: no momento não. 
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ENTREVISTA PROFESSORA P9 
 
 Você escolheu o magistério como profissão e está sendo convidado para participar da 
presente pesquisa, que se refere ao projeto de dissertação de Mestrado Acadêmico em 
Educação. O estudo busca analisar as tendências epistemológicas que norteiam o currículo 
escolar nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no município de Itajaí e a interpretação da 
escola em relação à essas tendências.  
 Para atingir esse objetivo é necessário conhecer o perfil do educador, assim como o 
modo que este interpreta as tendências epistemológicas que norteiam o currículo. 
 
Identificação do professor:  
Professora: P9 professora de ciências. 
 
Idade: 32 anos  
 
Sexo: Feminino       
 
Formação:  Bióloga, tenho mestrado em tecnologia ambiental e atualmente faço uma 
especialização em docencia profissional 
 
Tempo de atuação no magistério? 3 anos.  
 
Tempo de atuação na disciplina? 3 anos, aqui trabalho com ciencias e em outra instituição 
com a disciplina meio ambiente. 
 
Tempo de atuação na escola? 3 anos nessa escola, contratada 
 
Sobre a política curricular do Município: 
Você conhece os Documentos que orientam o currículo para os Anos Finais do Ensino 
Fundamental no município? Pode citar alguns deles e informar como obteve acesso? 
Professora: Sim, tenho. 
 
Na sua compreensão, qual é o direcionamento, orientação, posicionamento, tendência 
curricular adotada pelo município para os Anos Finais do Ensino Fundamental? 
Professora: A gente se orienta a partir daquele documento e tb do plano de ensino anual que 
fica na escola, a partir desses documentos a gente monta o plano pra trabalhar naquele ano as 
nossas aulas. 
 
Na história da educação brasileira, observa-se a influência de correntes epistemológicas 
na definição do currículo, tais como: a racionalista/inatista, a empirista, construtivista e 
sócio-construtivista. Você conhece as caracteristicas dessas correntes? Você saberia qual 
(ais) dessas correntes epistemológicas predomina (m) no curriculo adotado pelo 
municipio? E na sua interpretação, qual (is) as tendências presentes na sua prática 
pedagógica? 
Professora: Sim, eu acredito mais nessa construtivista que é uma mistura dos próprios 
conhecimentos do aluno, do professor, do que ele busca em outros autores.  
Roberto: então na sua prática a que a senhora desenvolve mais é a socioconstrutivista?  
Professora: Sim, não assim, eu não tenho como escolher um apenas, pode mesclando, a gente 
vai utilizando cf a gente necessita  
Roberto: e no curriculo de Itajai, a senhora percebe qual é a mais presente? 
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Professora: não sei te dizer 
 
O Projeto Educativo (ITAJAÍ, 2000, p. 28), afirma que: “o currículo deve contemplar 
uma educação libertadora, privilegiando o desenvolvimento das relações participativas e 
atitudes críticas e reflexivas, apropriação do conhecimento socialmente produzido, além 
de valores que favoreçam a inserção do sujeito na sociedade, e o professor é mediador e 
não detentor do saber”. Como você interpreta essa orientação e como a observa na sua 
prática? 
Professora: Então, o que eu tenho que fazer, é tentar analisar o conhecimento deles, aí entra 
esse lado o empírico, o que eles já sabem, sobre o que vai iniciar, depois começa trabalhando 
encima disso somando o conhecimento que vou aprender em sala de aula. E que mais tem, é, 
concordando aqui com o professor que é mediador e não detentor do saber e que lá fora ele 
tenha esse pensamento, essa desenvoltura que ele não sabe tudo, que está sempre aprendendo, 
trocando conhecimento com as outras pessoas e é isso. 
 
Que ações a escola desenvolve para discussão do currículo com o corpo docente? Você já 
participou de alguma reunião, formação continuada ou outra atividade que abordasse o 
assunto? 
Professora: Não. Acredito que a escola, essa nossa, tem bastante empenho da parte do 
administrativo, da diretora, que ela está sempre buscando o melhor e desenvolvendo a nossa 
atividade em sala de aula.  
Roberto: a senhora participou de alguma reunião e discutiu o currículo de ciências, por 
exemplo? Ela: de ciências especificamente não, assim, não tem um projeto que a gente é 
convidado pra fazer curso da secretaria de educação, Projeto Piava. Não, não discutiu 
currículo. 
 
O que você entende por matrizes e habilidades? 
Professora: Habilidades? Aquilo que o aluno vai saber fazer, habilidades daquilo que conhece, 
que consegue produzir, a habilidade dele. Matriz? Tem conteúdos. Não sei, eu penso que o 
que estou fazendo não conteúdo, mas conhecimento, o conhecimento que ele já tem, com o 
que a gente vai repassar a ele e ocorrendo essa troca. 
 
Como você faz a seleção e organização do conteúdo na sua disciplina? Como isso se 
estrutura no seu plano de ensino? 
Professora: Esse plano a gente já recebe. Tem que seguir essa linha, mas tu pode estar 
melhorando esse conteúdo, somando mais alguns conteúdos, de repente o que tu acha mais 
importante pra aquela serie, mas tem um padrão a seguir, mas a gente pode estar moldando 
isso, mas ele já vem pronto.  
 
Como você articula o conteúdo com a realidade socioeconômica no qual está inserida a 
escola? 
Professora: O conteúdo está relacionado a realidade da escola. Eu tento sempre trazer 
exemplos práticos pra eles, trazendo da escola, do dia a dia deles, o que fazem em casa, pra 
que esse conhecimento fique mais claro. 
 
Que sugestões você teria para a implementação da Política do Currículo no município? 
O que você considera que está adequado? O que você considera que precisa mudar ou 
melhorar? 
Professora: a minha sugestão seria mais conhecimento sobre ele, meu conhecimento não é 
suficiente. 
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Roberto: gostaria de colocar mais alguma coisa?  
Professora: não, é isso, um professor passa, transmite o conhecimento de um jeito, outro de 
outro, um mesmo conteúdo, depende muito do que um professor gosta mais, que se 
especializou mais e também da escola, do lugar onde está, tem tudo um extra ao redor que 
gira, então depende aonde está, do conhecimento que ele gosta mais, se ele consegue fazer a 
pratica com seus alunos ele vai se encaminhar pra aquele lado, se eu gosto mais de peixes eu 
vou o assunto de peixes mais interessante que o outro, assim foi também na faculdade, aquilo 
que a gente gostava mais era o que mais aprendia, o mesmo conteúdo não vai ser igual nos 
dois. 
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ENTREVISTA PROFESSOR P10 
 
 Você escolheu o magistério como profissão e está sendo convidado para participar da 
presente pesquisa, que se refere ao projeto de dissertação de Mestrado Acadêmico em 
Educação. O estudo busca analisar as tendências epistemológicas que norteiam o currículo 
escolar nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no município de Itajaí e a interpretação da 
escola em relação à essas tendências.  
 Para atingir esse objetivo é necessário conhecer o perfil do educador, assim como o 
modo que este interpreta as tendências epistemológicas que norteiam o currículo. 
 
Identificação do professor:  
Professor: P10 sou professor de história, eu iniciei no magistério em, me efetivei aqui em 
Itajaí, dia 01 de fevereiro de 1996, mas já tinha outras experiências né, anos iniciais desde 83. 
Idade: Estou com 45 anos de idade 
 
Sexo:     
Masculino  
 
A sua formação:  
Professor: sou graduado em história, tenho especialização na área da educação e também em 
diversidade ética cultural. 
Senhor tem mais algum título além desse? 
Professor: Tenho um título de mestrado que eu conclui agora em fevereiro de 2011-08-31. 
Também na área de história ou educação? 
Professor: educação. 
 
Tempo de atuação na disciplina de história? 
Professor: na disciplina de história estou atuando pouco tempo. Eu tive uma experiência de 
2001 até 2004, depois me afastei da Unidade Escolar e retornei agora, faz 17 dias que eu 
retornei a trabalhar com a disciplina de história 
Tempo de atuação na escola? 
Professor: na escola aqui estou há 17 dias. 
 
Sobre a política curricular do Município: 
Você conhece os Documentos que orientam o currículo para os Anos Finais do Ensino 
Fundamental no município? Pode citar alguns deles e informar como obteve acesso? 
Professor: Nós temos em Itajai o Projeto Educativo, tem a área da disciplina de História e ali 
nesse Projeto Educativo norteiam os conteúdos né, a forma de trabalho dentro da Unidade 
Escolar, também dentro da Unidade Escolar tem toda essa discussão em cima desse Projeto 
Educativo de Itajaí. 
O Caderno Metodológico, o senhor tem conhecimento do Caderno Metodológico de História? 
Professor: Isso também outro documento que norteia a disciplina, os conteúdos e a forma de 
trabalho dessa disciplina 
 
Na sua compreensão, qual é o direcionamento, orientação, posicionamento, tendência 
curricular adotada pelo município para os Anos Finais do Ensino Fundamental? 
Professor: Estamos mais na linha construtivista, mais na linha sócio-construtivista, que 
trabalha o professor como um mediador do conteúdo, como um facilitador do ensino 
aprendizagem, tirando aquela que nós tivemos na educação brasileira onde o professor detinha 
todo o conhecimento, detinha todo o saber. Hoje se tem uma tendência de que o aluno passa a 
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ser sujeito principal da educação, passa a ser o sujeito participativo e o professor o mediador 
desse conhecimento. 
 
Na história da educação brasileira, observa-se a influência de correntes epistemológicas 
na definição do currículo, tais como: a racionalista/inatista, a empirista, construtivista e 
sócio-construtivista. Você conhece as caracteristicas dessas correntes? Você saberia qual 
(ais) dessas correntes epistemológicas predomina (m) no curriculo adotado pelo 
municipio? E na sua interpretação, qual (is) as tendências presentes na sua prática 
pedagógica? 
Professor: é aquilo que eu tava falando, nós aprendemos e nós trabalhamos ao longo do tempo 
em cima dessas correntes. Quando eu comecei o magistério tive uma formação de que o aluno 
era uma folha branca, que não trazia, não era tido como ser experiente, que já tinha uma 
história, já tinha um conhecimento. O professor era o responsável para fazer o aluno adquirir 
o conhecimento. Depois passamos trabalhar com a visão construtivista, onde o aluno passava 
né a construir seu conhecimento e hoje nós trabalhamos na sócio-construtivista onde o 
professor passa a ser o facilitador da aprendizagem do aluno. Essas correntes apontavam, 
fizeram parte da nossa história da educação de acordo com o momento histórico do qual vivia 
a educação. Hoje nós estamos num momento em que precisa um cidadão que saiba viver com 
a diferença, saiba lidar com os meios de comunicação que existem e que saiba e desenvolve e 
aplique um projeto de vida, então essa tendência de um novo cidadão faz com que a escola 
possua uma nova cultura dentro da sociedade. 
Roberto: No seu entender, dentro do município é a sócio-construtivista? 
Professor: é nós sempre trabalhamos, aonde o professor e o aluno trabalham junto na 
elaboração desses conteúdos, do conhecimento. 
Roberto: Também na sua prática a tendência maior é a sócio-construtivista? 
Professor: Isso na minha prática 
 
O Projeto Educativo (ITAJAÍ, 2000, p. 28), afirma que: “o currículo deve contemplar 
uma educação libertadora, privilegiando o desenvolvimento das relações participativas e 
atitudes críticas e reflexivas, apropriação do conhecimento socialmente produzido, além 
de valores que favoreçam a inserção do sujeito na sociedade, e o professor é mediador e 
não detentor do saber”. Como você interpreta essa orientação e como a observa na sua 
prática? 
Professor: O que a gente, na minha prática o que a gente trabalhar com o aluno é observar a 
tendência da sociedade hoje, hoje, como falei anteriormente a sociedade hoje precisa de um 
cidadão, de uma pessoa que tenha três princípios básicos, que é saber viver com a diferença, 
que nós trabalhamos com pessoas de várias etnias, várias culturas diferentes, várias religiões 
diferentes e também nós nos comunicamos com o mundo, estamos num mundo globalizado, 
você precisa entrar em contato com várias culturas, diferente daquela que nós vivemos, então 
precisa de um cidadão que sabia viver com essa diferença dessas culturas, e que também saiba 
comunicar-se pelos meios de comunicação. Os meios de comunicação nos últimos tempos 
teve um avanço bastante significativo, quebrou todas as barreiras físicas, que hoje não existem 
mais barreiras físicas, nós sabemos o que acontece no outro lado do mundo em frações de 
segundos, em tempo real, e que também o aluno, nós tenhamos um projeto de vida e que nós 
aplicamos o projeto de vida. Então dentro dessa proposta o que se quer realmente é esse 
cidadão né que consiga perceber o mundo que está atuando com o que ele é, o que ele sente e 
aprimorar esses seus conhecimentos e viver sabendo o que está acontecendo no mundo e o 
que a sociedade espera dele. 
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Sei que o senhor está retornando agora, fazem 17 dias, mas que ações a escola 
desenvolve para discussão do currículo com o corpo docente? Você já participou de 
alguma reunião, formação continuada ou outra atividade que abordasse o assunto? 
Professor: Como eu to retornando agora né, o primeiro momento que retornei, sentei com a 
direção da escola, com o corpo técnico pedagógico da escola e a gente teve uma discussão em 
cima desse currículo da disciplina de história, o que foi trabalhado até então, como que ele 
estava estruturado para que eu também pudesse ter essas informações e a partir de agora 
reestruturar e trabalhar de acordo com as ações já aplicadas na escola, observar qual é o 
objetivo principal da escola em relação a educação e com o trabalho que está se 
desenvolvendo. 
 
 
O que você entende por matrizes e habilidades? 
Professor: As matrizes são o a grade curricular e habilidade é a forma da qual se vai trabalhar 
esses conteúdos, essa grade né, ou seja, aquilo que vão desenvolver no aluno né pra ele 
trabalhar o conteúdo, como nós vamos estar trabalhando esse conteúdo e que ele precisa 
desenvolver para o entendimento desse conteúdo.  
 
Como você faz a seleção e organização do conteúdo na sua disciplina? Como isso se 
estrutura no seu plano de ensino? 
Professor: Tem a matriz da disciplina de história, já tem alguns conteúdos que no inicio do 
ano já foram pré-determinados por séries, então em cima dessa matriz esses conteúdo 
programáticos foram programados, então a gente trabalhou com a pesquisa, a busca desses 
conteúdos, sempre adaptando com a realidade do aluno, com a compreensão do aluno, 
derepente a gente tem duas turmas, vai trabalhar o mesmo conteúdo mas a forma que se 
trabalha dentro de uma turma e de outra é totalmente, pode ser diferenciada devido a 
maturidade da turma, da forma como ela está tendo esse conhecimento e passando desse 
conteúdo. Então cada sala a gente vive uma experiência diferenciada né, a organização é 
entender a turma né, entender a dinâmica da turma e você adaptar esse conteúdo né dentro 
desse contexto facilitando assim a compreensão do aluno e a participação do mesmo. 
 
Como você articula o conteúdo com a realidade socioeconômica no qual está inserida a 
escola? 
Professor: o conteúdo de história tem essa facilidade, porque a gente consegue trazer para a 
realidade do aluno né, esses conteúdos. Nós temos aqui uma escola, um bairro onde tem uma, 
pelo que me foi passado, base sócio-econômica ela é boa, isso facilita, digo não facilita mas 
tem uma realidade diferenciada do que um bairro onde tenha uma realidade baixa, isso facilita 
porque  os alunos tem mais acesso digamos a informação, internet, livros, revistas, jornais, 
isso ajuda, contribui bastante para o desenvolvimento dos conteúdos. 
 
Que sugestões você teria para a implementação da Política do Currículo no município? 
O que você considera que está adequado? O que você considera que precisa mudar ou 
melhorar? 
Professor: Acho que tudo é passível de mudança, na medida que a gente vai trabalhando a 
gente vai pontuando o que está dando certo, o que não está correndo de uma forma boa e 
também vai adaptando com a realidade da escola com a realidade da comunidade. Como nós 
vivemos numa sociedade dinâmica e que está em constante mudança o currículo também vai 
sofrendo algumas alterações de acordo com aquilo que a gente vai trabalhando. 
 
O senhor gostaria de colocar mais alguma coisa professor? 
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Professor: acredito que o que foi colocado, as perguntas tem uma boa linha de raciocínio, bem 
elaboradas, fico na divida de não falar mais até pela pouco experiência dentro dessa unidade 
escolar. 
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ENTREVISTA PROFESSOR P11 
 
 Você escolheu o magistério como profissão e está sendo convidado para participar da 
presente pesquisa, que se refere ao projeto de dissertação de Mestrado Acadêmico em 
Educação. O estudo busca analisar as tendências epistemológicas que norteiam o currículo 
escolar nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no município de Itajaí e a interpretação da 
escola em relação à essas tendências.  
 Para atingir esse objetivo é necessário conhecer o perfil do educador, assim como o 
modo que este interpreta as tendências epistemológicas que norteiam o currículo. 
 
Identificação do professor:  
Professor: P11 sou professor de matemática. 
Idade: Eu tenho 27 anos 
 
Sexo:     
Masculino  
 
A sua formação:  
Professor: eu tenho superior, licenciatura completa em matemática 
Tem pós-graduação: não 
Senhor tem mais algum título além desse? 
 
Tempo de atuação no magistério? 
Professor: tenho em sala de aula 6 anos. 
 
Sempre atuou com a disciplina de matemática? 
Professor: não, já trabalhei com a disciplina de física e química, nos dois primeiros anos no 
estado, depois só matemática mesmo. 
 
Tempo de atuação na escola? 
Professor: estou aqui desde fevereiro, então é cerca de 6 meses. 
 
Sobre a política curricular do Município: 
Você conhece os Documentos que orientam o currículo para os Anos Finais do Ensino 
Fundamental no município? Pode citar alguns deles e informar como obteve acesso? 
Professor: eu conheço pouco, é o primeiro ano que estou trabalhando no município, olhei por 
cima quando peguei as aulas aqui no município, dei uma olhada mas bem superficialmente. 
O senhor olhou o Projeto Educativo ou o Caderno Metodológico? 
Professor: não eu olhei o caderno, esse eu ainda não tinha visto. 
 
Na sua compreensão, qual é o direcionamento, orientação, posicionamento, tendência 
curricular adotada pelo município para os Anos Finais do Ensino Fundamental? 
Professor: Para ser bem sincero eu ministro minhas aulas aqui no município da mesma forma 
que trabalho nos outros colégios. Eu não teria noção se é o mesmo caminho, eu simplesmente 
vou dando aula pelo rumo da maré, digamos assim. 
 
Na história da educação brasileira, observa-se a influência de correntes epistemológicas 
na definição do currículo, tais como: a racionalista/inatista, a empirista, construtivista e 
sócio-construtivista. Você conhece as caracteristicas dessas correntes? Você saberia qual 
(ais) dessas correntes epistemológicas predomina (m) no curriculo adotado pelo 
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municipio? E na sua interpretação, qual (is) as tendências presentes na sua prática 
pedagógica? 
Professor: Tive contato com elas na faculdade, palestras e tudo mais que a gente assiste no 
decorrer de nossa formação. 
Roberto: O senhor conseguiria dizer qual é a que predomina no município dessas quatro? 
Professor: pelo caminho lógico seria a idéia do construtivismo, acho que mais o sócio-
construtivismo, o aluno já vem com uma bagagem, o professor também, a gente junta tudo 
isso numa panela e tenta faze a coisa surtir efeito. 
Roberto: Na sua interpretação dentro da sua sala de aula ? 
Professor: eu trabalho dessa forma: trabalho com a idéia de que o aluno já tem o 
conhecimento e a gente precisa lapidar esse conhecimento. Os exemplos citados são sempre 
de acordo com o meio em que ele vive, contextualizado, com seu bairro, com o que ele sabe 
fazer, a partir daí a gente, na minha matéria por exemplo que é matemática, dentro desse 
contexto, a partir daí a gente tenta trabalhar. 
 
O Projeto Educativo (ITAJAÍ, 2000, p. 28), afirma que: “o currículo deve contemplar 
uma educação libertadora, privilegiando o desenvolvimento das relações participativas e 
atitudes críticas e reflexivas, apropriação do conhecimento socialmente produzido, além 
de valores que favoreçam a inserção do sujeito na sociedade, e o professor é mediador e 
não detentor do saber”. Como você interpreta essa orientação e como a observa na sua 
prática? 
Professor: isso ai é o que a gente ouve desde a universidade, tudo e qualquer palestra a 
respeito desse item do currículo e como transmitir isso dentro da sala de aula, essa não sei se é 
uma nova idéia, mas desde o tempo que eu trabalho com educação, que não é muito também, 
ela vem sendo pautada, o aluno vem com o conhecimento e a gente media esse conhecimento 
dele, pra poder colocar ele na sociedade, na maneira ética,   enfim tudo o que ele vai precisar 
pra poder seguir sua vida na sociedade, né. 
 
E isso em sala de aula? 
Professor: eu acredito que tem sido bem aceito e o objetivo tem sido alcançado. Nas minhas 
aulas e dos meus colegas, que a gente percebe, realmente tem sido alcançado, é bem mais ou 
menos o que diz ai é o que a gente tem feito.  
 
Que ações a escola desenvolve para discussão do currículo com o corpo docente? Você já 
participou de alguma reunião, formação continuada ou outra atividade que abordasse o 
assunto? 
Professor: aqui no colégio, é, tem as reuniões no inicio do ano e as reuniões ao longo do ano, 
no final de bimestre, que são as reuniões pedagógicas, dentro dessas reuniões foram tratados a 
idéia de currículo com certeza, a idéia de planejamento anual, o que que vai ser colocado, 
como vai ser colocado, isso acontece no inicio do ano e na outra reunião que eu participei que 
foi no final de bimestre, foi mais ou menos feito um chek up do que aconteceu, como está 
indo, mais voltado um pouco para o lado de avaliação. Esse ano tenho trabalhado muito nesse 
sentido de como faz a avaliação, pra gente mudar algumas técnicas e tudo mais pra     se 
aproximar da realidade, o colégio está sofrendo algumas adaptações e a gente está fazendo 
essas adaptações. 
 
 
O que você entende por matrizes e habilidades? 
Professor: matrizes, matrizes é o bloco digamos assim, o bloco de conteúdos, que, não só 
conteúdos teóricos, mas voltados como aquele conteúdo e o que que ele vai significar pro 
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aluno e habilidade é como a gente vai fazer pra trabalhar esses conteúdos. A idéia de de como 
buscar dos alunos pra saberem desenvolver a habilidade de raciocínio, habilidade de, que ele 
vai aplicar no seu meio social, então a idéia das matrizes, dos conteúdos e as habilidades para 
tratar esses conteúdos. 
 
Como você faz a seleção e organização do conteúdo na sua disciplina? Como isso se 
estrutura no seu plano de ensino? 
Professor: é de uma maneira mais tranqüila, eu por exemplo aqui no colégio, como é a 
primeira vez no município eu me baseio no plano que já existia da minha disciplina, eu peguei 
e escolhi o livro que já tinha tido bastante livros aqui no colégio, eu acabei escolhendo um 
livro que se encaixasse mais no plano e ai eu faço meus planos semanais e diários dentro do 
plano bimestral de acordo com o conteúdo do livro, então teoricamente é como se fosse uma 
apostila, vou aproveitando o que os alunos tem acesso ao livro, vou seguindo as páginas e 
conteúdos que encaixam dentro do plano anual, de acordo com o livro didático que ele tem 
acesso. 
 
Como você articula o conteúdo com a realidade socioeconômica no qual está inserida a 
escola? 
Professor: a matemática por exemplo, é a gente tenta vivenciar as situações problemas, 
adianta a gente falar de uma situação que acontece lá nos Estados Unidos, dá um exemplo de 
uma situação que acontece no bairro deles, da realidade deles por exemplo não vou falar em 
valores exorbitantes, se a realidade deles é de salário mínimo, tratando de dinheiro por 
exemplo né. E a idéia da nossa função não fique só na matemática, dentro desse quesito a 
gente começa pensar em, em a ética do aluno, o que que ele tem, quantos irmãos ele tem, os 
pais, as mães são educados ou não são, foram até que parte no colégio, e a gente tenta tratar 
nesse outro meio também, a idéia cultural do aluno, o que ele pode desenvolver, desde é, se 
ele vai seguir um caminho errado ou não, o que a gente pode mudar nessa realidade, a gente 
tenta misturar tudo isso na aula, opa sobrou uma brecha, eu conheço sobre ética, apareceu 
algo na televisão, a gente comenta. 
 
Que sugestões você teria para a implementação da Política do Currículo no município? 
O que você considera que está adequado? O que você considera que precisa mudar ou 
melhorar? 
Professor: olha eu taria pecando se eu dissesse, porque eu não, sou bem sincero e não tenho 
conhecimento de como está. Sugestões teria várias, mas eu primeiro tentaria conhecer do que 
se trata pra depois encaixar essa sugestão de acordo com o necessário ali. 
 
O senhor gostaria de colocar mais alguma coisa professor? 
Professor: não, não está legal. 
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ENTREVISTA PROFESSORA P12 
 
 Você escolheu o magistério como profissão e está sendo convidado para participar da 
presente pesquisa, que se refere ao projeto de dissertação de Mestrado Acadêmico em 
Educação. O estudo busca analisar as tendências epistemológicas que norteiam o currículo 
escolar nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no município de Itajaí e a interpretação da 
escola em relação à essas tendências.  
 Para atingir esse objetivo é necessário conhecer o perfil do educador, assim como o 
modo que este interpreta as tendências epistemológicas que norteiam o currículo. 
 
Identificação do professora:  
Professora: P12 professor de Geografia. 
 
Idade: 20 anos  
 
Sexo: Feminino       
 
Formação:  Geografia, vou acabar esse período, vou terminar 
 
Tempo de atuação no magistério?  
Professora: entrei agora, agosto de 2011 
 
Tempo de atuação na disciplina?  
Professora: este ano 
 
Tempo de atuação na escola?  
Professora: desde agosto 
 
Sobre a política curricular do Município: 
Você conhece os Documentos que orientam o currículo para os Anos Finais do Ensino 
Fundamental no município? Pode citar alguns deles e informar como obteve acesso? 
Professora: Sim, acho que no entanto em que aprende a disciplina currículo na faculdade já 
começa a saber um pouquinho sobre currículo.  
Roberto: do currículo do município, hoje temos praticamente dois deles que é o projeto 
educativo que é o livro de capa azul e o caderno metodológico que tem de cada disciplina, 
historia e geografia?  
Professora: Não, eu ainda não.  
Roberto: a senhora não conhece os documentos então eu vou pular a segunda questão. 
 
Na sua compreensão, qual é o direcionamento, orientação, posicionamento, tendência 
curricular adotada pelo município para os Anos Finais do Ensino Fundamental? 
Roberto: professora não tem conhecimento dos documentos. 
 
Na história da educação brasileira, observa-se a influência de correntes epistemológicas 
na definição do currículo, tais como: a racionalista/inatista, a empirista, construtivista e 
sócio-construtivista. Você conhece as caracteristicas dessas correntes? Você saberia qual 
(ais) dessas correntes epistemológicas predomina (m) no curriculo adotado pelo 
municipio? E na sua interpretação, qual (is) as tendências presentes na sua prática 
pedagógica? 
Professora: Sim, eu acho que é a empirista, é a mais cabível.  
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Roberto: na sua pratica, qual a senhora utiliza mais: a inatista, a empirista, a construtivista ou 
a sócio-construtivista?  
Professora: a empirista.  
Roberto: o seu trabalho está voltado para que o aluno a partir da experiência entenda aquilo 
que a senhora está passando. É isso?  
Professora: sim, a empirista e aquela sócio-construtivista, faz uma junção entre as duas.  
 
O Projeto Educativo (ITAJAÍ, 2000, p. 28), afirma que: “o currículo deve contemplar 
uma educação libertadora, privilegiando o desenvolvimento das relações participativas e 
atitudes críticas e reflexivas, apropriação do conhecimento socialmente produzido, além 
de valores que favoreçam a inserção do sujeito na sociedade, e o professor é mediador e 
não detentor do saber”. Como você interpreta essa orientação e como a observa na sua 
prática? 
Professora: O professor não sabe tudo, acho que ele a cada dia aprende com o aluno também, 
ele é mediador e não sabe tudo, ele todo dia aprende alguma coisa.  
Roberto: podemos dizer assim, na sua pratica a senhora tenta sempre mediar e não impor que 
a sua verdade é essa.  
Professora: sim. 
 
Que ações a escola desenvolve para discussão do currículo com o corpo docente? Você já 
participou de alguma reunião, formação continuada ou outra atividade que abordasse o 
assunto? 
Professora: não, ainda não, tenho vontade, mas ainda não. 
 
O que você entende por matrizes e habilidades? 
Professora: habilidades é a habilidade do professor? (professora não soube responder) 
 
Como você faz a seleção e organização do conteúdo na sua disciplina? Como isso se 
estrutura no seu plano de ensino? 
Professora: Sim, é, todo ano é preparado e agora no plano de ensino.  
Roberto: a senhora sabe quem preparou esse plano de ensino ou já veio pronto?  
Professora: não, quem elaborou foi os professores que estavam no inicio, foram eles que 
elaboraram  
Roberto: na sua pratica a senhora tenta seguir e faz algumas adaptações, como é que isso 
ocorre?  
Professora: Faço as minhas adaptações 
 
9. Como você articula o conteúdo com a realidade socioeconômica no qual está inserida 
a escola? 
Professora: Acho que sim.  
Roberto: a senhora faz essa articulação?  
Professora: a gente procura fazer, passar os trabalhos, passar tudo de acordo com a situação, 
com a realidade do aluno. 
 
Que sugestões você teria para a implementação da Política do Currículo no município? 
O que você considera que está adequado? O que você considera que precisa mudar ou 
melhorar? 
Professora: Muita coisa precisa melhorar. Eu acho que ainda a escola vive a escola 
paternalista, se tu fala em renovar, em fazer coisas diferentes já não gostam, professora usa 
quadro, caneta na mão, só isso, eles não querem inovação. 
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ENTREVISTA PROFESSORA P13 
 
 Você escolheu o magistério como profissão e está sendo convidado para participar da 
presente pesquisa, que se refere ao projeto de dissertação de Mestrado Acadêmico em 
Educação. O estudo busca analisar as tendências epistemológicas que norteiam o currículo 
escolar nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no município de Itajaí e a interpretação da 
escola em relação à essas tendências.  
 Para atingir esse objetivo é necessário conhecer o perfil do educador, assim como o 
modo que este interpreta as tendências epistemológicas que norteiam o currículo. 
 
Identificação do professor:  
Professora: P13 professora de ensino religioso. 
Idade: 49 anos 
 
Sexo:     
Feminino  
 
A sua formação:  
Professora: sou formada em ciências biológicas, licenciatura, bacharel em teologia e cursando 
ciências da religião.  
Roberto: a senhora está em que período na ciências da religião? 
Professora: 4º período 
 
Tempo de atuação no magistério? 
Professora: desde 2006. 
 
Sempre atuou com a disciplina de ensino religioso? 
Professora: sempre nessa disciplina. 
 
Tempo de atuação na escola? 
Professora: é a primeira vez que estou atuando na escola e no município de Itajai, e estou 
desde o inicio do ano. 
Roberto: desde fevereiro? 
Professora: sim 
 
Sobre a política curricular do Município: 
Você conhece os Documentos que orientam o currículo para os Anos Finais do Ensino 
Fundamental no município? Pode citar alguns deles e informar como obteve acesso? 
Professora: de Itajaí não. 
Roberto: não teve acesso a nenhum deles ainda? 
Professora: não. 
 
Na sua compreensão, qual é o direcionamento, orientação, posicionamento, tendência 
curricular adotada pelo município para os Anos Finais do Ensino Fundamental? 
Professora não conhece e não soube responder essa questão.  
 
Na história da educação brasileira, observa-se a influência de correntes epistemológicas 
na definição do currículo, tais como: a racionalista/inatista, a empirista, construtivista e 
sócio-construtivista. Você conhece as caracteristicas dessas correntes? Você saberia qual 
(ais) dessas correntes epistemológicas predomina (m) no curriculo adotado pelo 
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municipio? E na sua interpretação, qual (is) as tendências presentes na sua prática 
pedagógica? 
Professora: ai meu Deus, são interações daquilo que ela conhece, nós conhecemos e vai se 
construindo também. 
Roberto: no município a senhora consegue perceber qual é a corrente que mais está presente? 
Professora: a sócio-construtivista. 
Roberto: e na prática pedagógica da senhora? 
Professora: o aluno já vem com alguma coisa, já vem com alguma construção, mas também 
há uma construção no período da vivência entre o professor e o aluno. Eu acredito que 
também há uma construção. 
 
O Projeto Educativo (ITAJAÍ, 2000, p. 28), afirma que: “o currículo deve contemplar 
uma educação libertadora, privilegiando o desenvolvimento das relações participativas e 
atitudes críticas e reflexivas, apropriação do conhecimento socialmente produzido, além 
de valores que favoreçam a inserção do sujeito na sociedade, e o professor é mediador e 
não detentor do saber”. Como você interpreta essa orientação e como a observa na sua 
prática? 
Professora: eu me vejo mais como mediadora. Eu trabalho com as crianças muitos valores, 
então eu não sei tudo, claro como professora não sou detentora desse saber, mas eu procuro 
passar para meus alunos o que eu conheço, mas eu sei que aprendo muito com eles. Acredito 
que seja uma troca de experiências. Aquilo que eu sei um pouquinho mais, é claro que eu levo 
para a sala de aula. Mas isso também não quer dizer que eu sei tudo né, eu também aprendo 
coisas. No meu cotidiano de aula eu trabalho com as turmas e tenho essa troca de 
experiências. Não sou detentora, mas uma troca de experiências. 
 
Que ações a escola desenvolve para discussão do currículo com o corpo docente? Você já 
participou de alguma reunião, formação continuada ou outra atividade que abordasse o 
assunto? 
Professora: não até agora não. 
 
O que você entende por matrizes e habilidades? 
Professora: matrizes e habilidades. Habilidades é o objetivo, aquilo que eu quero que o aluno, 
o que eu quero do aluno e matrizes seria o tema que eu tenho que trabalhar com ele, né e 
habilidades é aquilo que eu quero do aluno. 
 
Como você faz a seleção e organização do conteúdo na sua disciplina? Como isso se 
estrutura no seu plano de ensino? 
Professora: bem como eu trabalho muito com temas transversais eu uso muito aquilo que é 
viável naquele momento, alguma situação, acredito que venha aparecer na sala, eu trabalho 
em cima desse tema e também porque eu recebo orientações né, então já com o conteúdo eu 
trabalho em cima desse conteúdo e também aquilo que eu vejo que é essencial, aquilo que o 
aluno ta precisando né. 
 
Como você articula o conteúdo com a realidade socioeconômica no qual está inserida a 
escola?  
Professora: não eu acredito que esteja sim, até porque nós estamos numa disciplina, que 
trabalha muito com o humano né, principalmente nessa escola que eu estou agora, os 
conteúdos que eu trabalho tem a ver com a realidade dele, mas também está dentro daquilo 
que eles consigam entender direitinho né, não estou além, pelo menos no conteúdo que estou 
passando agora, porque é a primeira vez que estou tendo acesso a esses conteúdos, porque em 
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outras escolas eu tinha liberdade de trabalhar com qualquer conteúdo, mas eu acho que eles 
conseguem entender direitinho e eu consigo passar para eles o que sei e em relação aonde a 
escola está inserida aqui na comunidade eu acredito que é viável, não sei se é certa a resposta. 
 
Que sugestões você teria para a implementação da Política do Currículo no município? 
O que você considera que está adequado? O que você considera que precisa mudar ou 
melhorar? 
Professora: não.  
 
A senhora gostaria de comentar mais alguma coisa? 
Professora: não porque é difícil dá uma resposta até mais concreta, uma resposta que talvez 
você queria ter, como eu não tenho acesso aos documentos, é a primeira vez no município, eu 
ainda estou meio que acostumando ainda né, então fico até meia, as vezes tenho alguma certa 
dificuldade, mas eu tento fazer o que eu acho melhor, tanto é que estou estudando pra isso. 
Mas eu acredito que eu tenho ajuda na escola, a direção, a supervisão está sempre disposta a 
ajudar, e eu creio que, não só os alunos crescem, mas eu também cresço com eles. 
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ENTREVISTA P14 
 
 Você escolheu o magistério como profissão e está sendo convidado para participar da 
presente pesquisa, que se refere ao projeto de dissertação de Mestrado Acadêmico em 
Educação. O estudo busca analisar as tendências epistemológicas que norteiam o currículo 
escolar nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no município de Itajaí e a interpretação da 
escola em relação à essas tendências.  
 Para atingir esse objetivo é necessário conhecer o perfil do educador, assim como o 
modo que este interpreta as tendências epistemológicas que norteiam o currículo. 
 
Identificação: P14 
Idade: eu tenho 41 anos. 
 
Sexo: Feminino. 
 
Formação: sou pedagoga, habilitada em Séries Iniciais, Educação Infantil, com 
especialização em Psicopedagogia. 
   
Tempo de atuação no magistério? 26 anos completou agora no inicio de fevereiro. 
 
Sempre atuou com Séries Iniciais? Não, já atuei com Séries Iniciais, Educação Infantil, já 
atuei como Coordenadora Pedagógica, como Coordenadora do Centro de Educação Infantil, 
como professora de graduação, pós-graduação, então, todas, quase todas as séries e anos eu 
passei. 
 
Como gestora a senhora está há quanto tempo? Como gestora estou desde maio do ano 
passado. 
 
Tempo de atuação na escola? Desde maio do ano passado eu estou aqui na escola. 
 
Sobre a política curricular do Município: 
Você conhece os Documentos que orientam o currículo para os Anos Finais do Ensino 
Fundamental no município? Pode citar alguns deles e informar como obteve acesso? 
Professora: os documentos que nós temos então, é o projeto, nosso Projeto Educativo, e 
através dos planejamentos e da organização do planejamento curricular na escola a gente vai 
tendo acesso o contempla cada disciplina. 
Roberto: a escola tem esses documentos? 
Professora: Tem, a escola tem esses documentos, que norteiam todos os anos dos professores 
para que eles reorganizem seus planejamentos. 
Roberto: e eles também estão a disposição de todos os professores? 
Professora: com certeza. 
 
Na sua compreensão, qual é o direcionamento, orientação, posicionamento, tendência 
curricular adotada pelo município para os Anos Finais do Ensino Fundamental? 
Professora: na questão curricular a gente percebe assim que, de acordo com aquilo que a gente 
analisa através dos conteúdos, que na verdade existe uma tendência pra que os conteúdos, 
dentro do seu próprio currículo, sejam trabalhados para que a gente consiga efetiva aquela 
questão muito teorizada, que é a questão de ta preparando o cidadão reflexivo, crítico, de 
todas as coisas que contemplam o currículo, então os conteúdos estabelecidos para o 
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planejamento curricular, são baseados nessa questão. Agora o grande problema existente é 
como transformar essa teoria numa prática que realmente dê o retorno que o currículo propõe. 
Roberto: quando a senhora fala de teoria a senhora está se referindo a qual delas? 
Professora: a própria tendência curricular e aquilo que é estabelecido dentro do currículo pra 
que o aluno se torne aquilo que a sociedade deseja, porque na verdade o currículo na minha 
concepção, ela tem essa função, ela, ela, está por trás dos conteúdos trabalhados, no dia a dia 
em sala de aula, dos alunos, dos temas transversais e tudo o mais, pra que a gente consiga ser 
aquele cidadão que o nosso país, querendo ou não, deseja. 
 
Na história da educação brasileira, observa-se a influência de correntes epistemológicas 
na definição do currículo, tais como: a racionalista/inatista, a empirista, construtivista e 
sócio-construtivista. Você conhece as características dessas correntes? Você saberia qual 
(ais) dessas correntes epistemológicas predomina (m) no curriculo adotado pelo 
municipio? E na sua interpretação, qual (is) as tendências presentes na prática 
pedagógica dos professores da escola, em especial os dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental? 
Professora: sim, algumas sim, principalmente a sócio-construtivista, que aquela que a gente 
percebe que predomina no currículo que a gente aborda. 
Roberto: da que predomina no currículo a senhora diz que é a sócio-construtivista? 
Professora: eu penso que sim, eu penso que é a sócio-construtivista é a que domina, porque 
justamente é essa que aproveita o que o aluno já tem enquanto conhecimento, que o professor 
faz essa mediação, e que também o aluno consegue partilhar com o outro os seus 
conhecimento, e ai se dá essa construção. 
Roberto: e olhando a questão prática a senhora enquanto gestora e analisando os professores, 
a senhora diria que a tendência presente, aqui na escola, nas Séries Finais, é a sócio-
construtivista? 
Professora: pelo menos é o que apresenta no currículo, que é mais forte, que a gente tenta 
trabalhar no dia a dia, tenta sugerir aos professores, através das atividades que desenvolvem, 
através de aulas diferenciadas, sempre envolvendo o aluno para que ele possa estar 
desenvolvendo algumas habilidades que, na verdade, muitas vezes nós subestimamos nossos 
alunos né. Quando o professor tem uma postura de deter o conteúdo, que ele ta trabalhando, 
que ele se coloca como centro do processo, não vou dizer que isso não aconteça ainda, o que 
acontece o aluno deixa de produzir, deixando de produzir ele deixa de conhecer e até de 
subestimar as suas potencialidades. Quando a gente vê um trabalho diferenciado, um projeto, 
uma mostra, uma feira, como fizemos aqui há pouco tempo, a gente percebe o quanto os 
nossos alunos tem potencial pra desenvolver coisas que nós não imaginávamos.  
 
O Projeto Educativo (ITAJAÍ, 2000, p. 28) afirma que: “o currículo deve contemplar 
uma educação libertadora, privilegiando o desenvolvimento das relações participativas e 
atitudes críticas e reflexivas, apropriação do conhecimento socialmente produzido, além 
de valores que favoreçam a inserção do sujeito na sociedade, e o professor é mediador e 
não detentor do saber”. Como você interpreta essa orientação e como a observa na sua 
prática? 
Professora: isso é mais ou menos o que eu acabei de fala, essas relações participativas, 
atitudes críticas e reflexivas, é aquilo que a gente precisa que uma criança, que o adolescente 
desenvolva, para que ele possa atuar na sociedade, para que ele possa desenvolver um papel 
interessante na sociedade, que ele vai ter que procurar algumas coisas para poder ser alguém 
na vida. Então o currículo, a gente percebe que ele tem essa função, na prática a gente percebe 
que cada dia que passa e depois com as formações recebidas, de acordo com essa pressão 
positiva recebida pelos professores, a idéia é que isso aconteça, que cada vez mais a gente 
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consiga colocar o que diz o Projeto Educativo de 2000 no chão, o que acontece na educação é 
que as coisas acontecem a longo prazo, a curto e médio prazo a gente não consegue algumas 
práticas né, o que foi teorizado em 2000 foi teorizado há 100 anos atrás, continua, sabe 
patinando as vezes e acontecendo, é um ir e vir, mas a tendência é que seja desse jeito, a 
escola não pode ser um lugar onde não esteja contemplando aquilo que acontece lá fora.  
 
Que ações você como diretora desenvolve na escola para discussão do currículo com o 
corpo docente?  
Professora: na verdade eu aqui na escola enquanto gestora, sempre procuro estar mais 
próxima possível das questões pedagógicas, embora a gente tenha outras situações para estar 
observando, nós discutimos, quinzenalmente a supervisora se reúne com os professores de 
Anos Finais e geralmente ela se reúne por áreas, professores de matemática, de história, de 
português, e ai eles planejam e replanejam as suas ações, baseadas naquilo que eles tem que 
cumprir enquanto planejamento que é o que está inserido  seu próprio currículo. 
 
O que você entende por matrizes e habilidades? 
Professora: na verdade mudam os nomes, os autores definem algumas coisas né, distinções, 
fundamentações, mais as matrizes e habilidades são as percepções, na minha opinião, as 
percepções que precisam ter diante do nosso aluno e a partir de cada disciplina que nós 
trabalhamos com gavetinhas ainda, pensar o seguinte: o que cada um deve saber e entender a 
respeito de matemática, por exemplo, eu tenho que saber contar, eu tenho que ter raciocínio 
lógico, eu tenho que saber me virar na vida de acordo com as habilidades que eu preciso 
desenvolver para língua portuguesa, para história, enfim para todas as disciplinas, culminando 
tudo isso com aquilo que eu preciso aprender pra poder continuar construindo esse 
conhecimento. 
 
Como você acompanha a seleção e organização do conteúdo nas diferentes disciplinas? 
Professora: na verdade a gente, com relação aos conteúdos do nosso planejamento, então os 
professores selecionam de acordo com os bimestres, como qualquer outra unidade escolar e 
essa organização vai sendo feita de acordo com o que nós temos enquanto material, ou seja, 
os livros didáticos recebidos, que é um ferramenta de trabalho, tem que ser utilizado, porque 
quando a gente fala da seleção e organização dos conteúdos nas diferentes disciplinas, me faz 
lembrar o tempo em que se abandonou tudo, então o livro didático não era mais referencia, 
apostila não era mais referencia e então nós vamos construir, e construir baseado no que? 
Então nós temos que ter um material pra fundamentação, pra seleciona e organiza aquilo que 
dentro das matrizes a gente vai conseguir desenvolver habilidades claras, aquilo que a gente 
deseja enquanto esse currículo libertador, reflexivo, que tem que formar um cidadão critico, 
então, dentro dessa proposta, mas assim nada que seja ainda ideal. Agente trabalha ainda hoje 
numa questão ideal, mas o real estamos ainda aquém. 
 
De que modo os conteúdos abordados na escola são articulados na prática pedagógica do 
professor? Qual é o acompanhamento da direção nesse processo? 
Professora: na verdade o que acontece é que muitas vezes esse acompanhamento, nos 
deveríamos trabalhar no acompanhamento da prática pedagógica, acompanhar e ajudar o 
professor a aperfeiçoar a sua prática pedagógica, mas hoje nós batemos numa questão muito 
forte que é: formar o nosso professor. Eu percebo que a formação inicial ela tem um problema 
seríssimo nesse sentido, e nós temos que fazer o que? Nós temos que ensinar o professor 
como articular a sua prática pedagógica, como fazer, nós temos que ensinar pra ele como 
fazer e ai depois quando ensinamos como fazer, nós possamos acompanhar. Se tivéssemos 
esse professor com uma formação realmente já vinculada, se ele tivesse essa intimidade assim 
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com os conteúdos, e que ele soubesse o que fazer com eles, em algumas pessoas, nós 
acompanharíamos e faríamos as sugestões pra aquele professor e isso acaba atrasando um 
pouco o processo. 
Roberto: há uma certa deficiência na abordagem curricular do professor para que ele consiga 
colocar em prática? 
Professora: com certeza, com certeza, até na sua própria interpretação, naquilo que ele precisa 
muitas vezes, entender o que ele vai trabalhar pra desenvolver aquele atividade, o que seria 
interessante, de que forma ele vai poder, porque senão a gente cai na questão que o professor 
vai procurar o material que está todo pronto, definido pra ele toca o trabalho à frente, o que 
falta é pensar sobre estas questões, muitas vezes não é porque ele não queira, é porque falta, 
há uma lacuna na sua, eu acredito que na formação inicial que faz com que ele venha a atuar, 
mesmo depois de habilitado, com muita deficiência.  
 
Você tem conhecimento da realidade socioeconômica que está inserida a escola? Como é 
proposta a articulação do conteúdo com essa realidade? 
Professora: na verdade é assim: a realidade da comunidade escolar do JP é uma realidade que 
nós podemos dizer que é algo bastante positivo, ou seja, que a questão sócio-econômica, na 
qualidade de ensino, dentro da Unidade Escolar, a gente pode dizer que aqui na escola a gente 
consegue ainda ter crianças que vem com questões sócio-econômicas um pouco mais 
resolvidas, apesar de nós termos ainda alguns problemas e a gente consegue alguns resultados 
aqui, na realidade talvez um pouco melhores do em outras comunidades que a realidade sócio-
econômica não seja tão boa, mas isso não é o motivo pelo qual a gente não teria sucesso, até 
porque tem escolas que economicamente, socialmente elas são mais desprivilegiadas, que não 
tem o IDEB abaixo que nós temos. 
Roberto: mas a senhora percebe que há uma preocupação de articular o conteúdo com a 
realidade dos alunos? 
Professora: com certeza, aqui há tanto, tanto que faz isso, que nós temos essa preocupação de 
realmente estar trabalhando com eles, estar exigindo naquilo que eles podem nos dar retorno 
que nós temos tido ações aqui o ano passado por exemplo, nós conseguimos que 5 alunos 
ganhassem bolsa de estudo em escolas de ensino privado por parte do Ensino Médio, com as 
provas e os resultados que eles tiveram aqui, então isso é uma forma de articular essa nossa 
proposta para que o aluno tenha um diferencial porque tem uma situação sócio-econômica 
interessante. 
 
Que sugestões você teria para a implementação da Política do Currículo no município? 
O que você considera que está adequado? O que você considera que precisa mudar ou 
melhorar? 
Professora: eu penso que se nós conseguíssemos realmente efetivar com eficiência e eficácia o 
que existe nós já estaríamos alcançando, estaríamos dando um grande passo, do que fazer 
algumas mudanças pra aquilo que ainda nem foi executado. Eu penso dessa forma. Eu preciso 
conhecer com mais ainda, mais ênfase, profundidade a política de currículo do nosso 
municipio. 
 
A senhora gostaria de colocar mais alguma coisa? 
Professora: eu gostaria de dizer que estar a frente, ser gestora de ensino é uma das tarefas 
mais árduas da minha carreira profissional que já passei, por conta das preocupações e do 
comprometimento que a gente tem que ter, com todas as questões existentes no espaço 
escolar, mas principalmente com a questão pedagógica. 
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ENTREVISTA P15 
 
 Você escolheu o magistério como profissão e está sendo convidado para participar da 
presente pesquisa, que se refere ao projeto de dissertação de Mestrado Acadêmico em 
Educação. O estudo busca analisar as tendências epistemológicas que norteiam o currículo 
escolar nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no município de Itajaí e a interpretação da 
escola em relação à essas tendências.  
 Para atingir esse objetivo é necessário conhecer o perfil do educador, assim como o 
modo que este interpreta as tendências epistemológicas que norteiam o currículo. 
 
Identificação: P15 
Idade: eu tenho 31 anos. 
 
Sexo: Feminino. 
 
Formação: pedagoga, habilitada em supervisão e tenho pós-graduação também em 
supervisão. 
   
Tempo de atuação no magistério? 17 anos eu atuo no magistério. 
 
Sempre atuou com supervisão? Não, há dois anos estou como supervisora. 
 
Tempo de atuação na escola? Há dois anos. 
 
Sobre a política curricular do Município: 
Você conhece os Documentos que orientam o currículo para os Anos Finais do Ensino 
Fundamental no município? Pode citar alguns deles e informar como obteve acesso? 
Professora: Na verdade pra orientar o currículo dos Anos Finais, uma das únicas coisas que eu 
tenho, que eu conheço é a grade de conteúdos e habilidades, que foram feito pelos professores 
dos Anos Finais, eu acho que em grupo eles fizeram e foi obtido pela Secretaria de Educação. 
É uma das únicas coisas que eu tenho. 
 
Na sua compreensão, qual é o direcionamento, orientação, posicionamento, tendência 
curricular adotada pelo município para os Anos Finais do Ensino Fundamental? 
Professora: na verdade eu acho, eu vou ser sincera contigo, acho que tem muitos conteúdos 
que não são necessários pro currículo de algumas disciplinas e eles se perdem assim. Até 
conversando com os próprios professores quando a gente reorganiza no começo do ano o 
planejamento anual, a gente dá uma reorganizada nos conteúdos, tem coisa que está no final 
do ano e é colocado no começo, dá uma mexida, dá uma nova arrumada, coloca a, como é que 
é o nome? Os temas transversais, ai vai adaptando ao conteúdo, projetos que vão chegando da 
educação, ou até mesmo feito pelos próprios professores. 
 
Na história da educação brasileira, observa-se a influência de correntes epistemológicas 
na definição do currículo, tais como: a racionalista/inatista, a empirista, construtivista e 
sócio-construtivista. Você conhece as caracteristicas dessas correntes? Você saberia qual 
(ais) dessas correntes epistemológicas predomina (m) no curriculo adotado pelo 
municipio? E na sua interpretação, qual (is) as tendências presentes na prática 
pedagógica dos professores da escola, em especial os dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental? 
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Professora: eu conheço elas, apesar de que, nós não trabalhamos especificamente uma ou 
outra. 
Roberto: e a senhora saberia qual dessas predomina no currículo do município? 
Professora: eu vejo que é uma mescla disso. Tem momentos que mesclam bastante. Depende 
da atuação do professor. O município em si, o município em si eu não sei, eu acredito que 
dentro do canal construtivista. 
Roberto: e aqui na prática aqui na escola, qual que a senhora acha que predomina? 
Professora: na prática na escola a gente tenta atende a todos os alunos, claro que pra tu 
conhece bem cada uma delas, o ideal é ter um pouquinho de cada, mistura tudo e fazer um só. 
Mais a gente tenta trabalha a sócio-construtivista. 
Roberto: aqui na escola a que mais predomina é a sócio-construtivista? 
Professora: sim.  
 
O Projeto Educativo (ITAJAÍ, 2000, p. 28) afirma que: “o currículo deve contemplar 
uma educação libertadora, privilegiando o desenvolvimento das relações participativas e 
atitudes críticas e reflexivas, apropriação do conhecimento socialmente produzido, além 
de valores que favoreçam a inserção do sujeito na sociedade, e o professor é mediador e 
não detentor do saber”. Como você interpreta essa orientação e como a observa na sua 
prática? 
Professora: na verdade vai depender muito, tudo depende da força de vontade do professor, do 
interesse do professor, do objetivo do professor dentro da sala de aula, o que ele quer, o que 
ele não quer né, com o aluno, que muitos, eu percebo assim, hoje tem uma gama de 
professores chegando novos nessa escola, sem muita didática, sem muita experiência, com a 
graduação muito, muito superficial, e ai eles não tem tanta teoria, tanta base, eles ficam muito 
crus nas escolas, e isso tudo prejudica a prática dele porque como ele é mediador dentro, 
fazendo essa coisa toda dentro da sociedade, eu acredito que atrapalha bastante. 
Roberto: o professor não é tanto mediador? É isso? 
Professora: exatamente, é isso ai, eu tenho visto desta forma, não todos os casos, mas 
bastante, ai é onde a gente tenta entra, intervir, encaminhar, pra que seja mediador, mas 
muitas vezes eu tenho que ir e intervir bastante. 
Roberto: daí essa intervenção a senhora faz em que sentido? 
Professora: eu acompanho o planejamento de aula, acompanho o diário, as avaliações, 
acompanho aula, e alguns casos eu fui para a sala de aula dá aula, pro professor ver como faz.    
 
Que ações você como supervisora desenvolve na escola para discussão do currículo com 
o corpo docente?  
Professora: já fizemos algumas paradas sobre o currículo, a gente acaba fazem bem mais nos 
Anos Iniciais do que nos Anos Finais, mas fizemos sim. 
Roberto: Como é que se deu a parada dos Anos Finais? 
Professora: a gente fez na escola, eu a diretora e os professores por área, os professores de 
português, de matemática, nas horas atividades, a gente senta e trabalha algumas coisas do 
currículo com eles. 
Roberto: o que é levantado nessas discussões? 
Professora: a questão da avaliação, do planejado, o questão do que planejar, de didática, de 
método, de trabalho mesmo, tudo o que envolva o professor dentro da sala de aula mesmo. 
 
O que você entende por matrizes e habilidades? 
Professora: pois é, as matrizes e habilidades, são os conteúdos que os alunos tem, os PCNs e 
tal, que tem que ter dentro da grade da série/ano, e as habilidades são as competências daquilo 
que o aluno tem que conseguir até o final do ano. 
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Como você acompanha a seleção e organização do conteúdo nas diferentes disciplinas? 
Professora: então, eu acompanho lá no começo do ano quando a gente faz a, como é o nome? 
o planejamento anual, quando a gente faz o planejamento anual, nós tivemos juntos, ou eles 
fazem e a gente tenta está auxiliando nessa forma e olhado o planejamento, e tentando 
planejar a hora atividade, ajudando eles nas horas janelas. 
 
De que modo os conteúdos abordados na escola são articulados na prática pedagógica do 
professor? Qual é o acompanhamento da supervisão nesse processo? 
Professora: ai é onde a gente observa na sala de aula. As vezes o planejamento do professor é 
diferente e a prática dele não condiz com o planejamento e as vezes é o contrário, o 
planejamento dele não é tão bom quanto a prática dele, então a gente tenta intervir e tentá 
ajudá a não ser tão distante uma coisa da outra. 
 
Você tem conhecimento da realidade socioeconômica que está inserida a escola? Como é 
proposta a articulação do conteúdo com essa realidade? 
Professora: sim, a gente tenta contextualiza os trabalhos, pede para eles montarem atividades, 
exercícios, provas, sempre contextualizadas, leva também para a realidade do aluno, pra que 
ele consiga compreender com mais facilidade os conteúdos. 
Roberto: e isso tem dado certo? Tem sido fácil? 
Professora: não é fácil, porque é muito mais fácil pro professor, lançar no quadro, lançar pros 
alunos uma continha, vai lá lança a continha, cálculo e muitas vezes essa não condiz com as 
outras avaliações que vem do MEC, e tudo mais, a Prova Brasil, Circuito Campeão, provas e 
provas e provas, elas são todas contextualizadas, inclusive contextualizadas com a realidade 
que não é nossa. Então é onde a gente tenta trazer a prática dessas provas, já que eles vão ter 
que fazer, dentro do conteúdo do professor, pra ele tentar inserir dentro da realidade do aluno. 
 
Que sugestões você teria para a implementação da Política do Currículo no município? 
O que você considera que está adequado? O que você considera que precisa mudar ou 
melhorar? 
Professora: eu acho que poderia ser revista a questão de conteúdos de algumas disciplinas, 
tem coisas que não são tão necessárias, e outras que são mais necessárias e acabam ficando 
para trás. Eu acredito, a gente vê até com os professores, tem hora que não vai da para dar o 
conteúdo todo, eu não vô conseguir, porque eles não acompanham, então a gente vai lá, puxa 
de lá o que é mais importante, que condiz com a realidade, que condiz com a nossa escola, do 
que eles realmente estão precisando, aquilo que eles vão precisa pro ano que vem, que não 
tem como deixar pra trás. 
 
A senhora gostaria de colocar mais alguma coisa? 
Professora: não. 
 


