
 

 

UNIVERSIDADE  POLITÉCNICA SALESIANA  DO EQUADOR 
 

 

 

 

UNIDADE DE ESTUDOS DE PÓS – GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

TESE PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE EM EDUCAÇÃO 

COM MENSÃO EM GESTÃO EDUCATIVA 

 

 

 

 

TEMA: CONFRONTO CRÍTICO ENTRE AS CONCEPÇÕES 

CURRICULARES DO PROJETO PEDAGÓGICO DA REDE 

SALESIANA DE ESCOLAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS 

PROFESSORES. 

 

 

 

 

 

AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS LIMA NUNES FERREIRA 

ORIENTADOR: PROFESSOR DR. PATRÍCIO LOPÉZ 

 

 

 

Equador- Quito 

2012                                                                                   



 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos aqueles que 

acreditam na transformação das pessoas 

pela educação. Aos meus filhos Tiago, 

Marcos e Mateus, meus tesouros; à Cecília, 

que tão pequenina, traz entusiasmo para a 

vida de tantos. 

Ao meu irmão José Honório, que em meio 

à vida, desistiu dela. Que saudade!! 

Aos educadores e alunos da Escola, sujeitos 

especiais desta pesquisa. 

Às Irmãs Salesianas, pelo carinho e 

estímulo recebidos ao longo da minha 

caminhada. 

Aos alunos do curso de Pedagogia da 

Faculdade Presidente Antônio Carlos de 

Ponte Nova, responsáveis pela ressonância 

deste estudo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Foram muitas as pessoas que de forma direta ou indireta me acompanharam no processo 

de realização deste trabalho. Por isso registro o meu sincero reconhecimento e 

agradecimento.   

 

A Deus pela força, pela inspiração, pela luz e pela vida. 

A Universidade Politécnica Salesiana do Equador, em especial ao Departamento de Pós-

Graduação, professores e funcionários, pelo apoio e compreensão, sem os quais não 

teria a possibilidade de concluir este Mestrado. 

Ao Dr. Patrício Lopes, que dirigiu com sabedoria esta investigação, empregando grande 

parte do seu tempo, incentivando-me para a realização e conclusão deste trabalho. 

 Ao Dr. Holger Dias, que com sua coragem e visão empreendedora, estimulou 

brasileiros e brasileiras a realizar o Mestrado nesta egrégia instituição. 

Aos meus filhos que acompanharam e acreditaram que este trabalho seria realizado. 

Aos professores da escola campo de pesquisa, além de tudo, minha eterna admiração, 

em especial a professora Glauciane que destinou tempo em leituras e releituras, 

orientações e ensinamentos. 

A minha família, em especial minhas irmãs Maria José e Madalena e meus irmãos 

Marinho e Henrique, pelo amor e pelo carinho com que na caminhada da vida se 

propuseram a partilhar comigo. 

Ao José Carlos, meu companheiro, que de forma paciente soube dar o tempo que 

precisei para dedicar-me à leitura e à produção deste trabalho. 

As Irmãs Salesianas, em especial Ir. Mônica e Ir. Conceição que me apoiaram, me 

impulsionaram e me deram a mão em todos os momentos que precisei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE 
 

 

 

INTRODUÇÃO   ..........................................................................................................14 

1 HISTÓRICO DA REDE SALESIANA DE ESCOLAS E SEU DESENHO 

CURRICULAR ............................................................................................................17 

1   Origens da Rede Salesiana de Escolas ..................................................................17 

2   O Desenho Curricular da Rede Salesiana de Escolas.............................................19 

2.1    Princípios do currículo da Rede Salesiana de Escolas ..........................................24 

2.1.1 Princípios Psicopedagógicos Gerais ......................................................................24 

2.1.2 Princípios Orientadores da Processo de Ensino-aprendizagem .............................25 

2.2    A Concepção Curricular ........................................................................................27 

2.2.1 A Organização dos Conteúdos ..............................................................................31 

2.2.2 Os Tempos e os Espaços .......................................................................................33 

2.3   Fundamentos Epistemológicos e Culturais do Currículo da Rede Salesiana de 

Escolas  ...........................................................................................................................33 

2.3.1 O Sistema Preventivo: Fundamento Epistemológico e Cultural do Currículo da 

Rede Salesiana de Escolas  .............................................................................................34 

2.3.2 A Relação entre Currículo, Cultura e Conhecimento ............................................40 

2.4    Estrutura do Currículo da Rede Salesiana de Escolas ...........................................43 

2.4.1 A Área de Ciências da Natureza e Matemática .....................................................50 

2.4.1.1 Habilidades Comuns no Aprendizado das Ciências Humanas e da 

Matemática......................................................................................................................51 

2.4.2 A Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias ............................................52 

2.4.3 A Área de Ciências Humanas e suas Tecnologias .................................................56 

 

2 - AS CONCEPÇÕES CURRICULARES: DE UMA VISÃO TRADICIONAL A 

UMA VISÃO PÓS-CRÍTICA ......................................................................................58 

2.1     Teorias Curriculares Subjacentes aos Fazeres Pedagógicos dos Professores........59 

2.2     Os Modelos Curriculares Pós-críticos e suas Implicações no Cotidiano Escolar.64 

2.2.1  O Currículo Pós-estruturalista ..............................................................................65 

2.2.2  A Teoria Queer e suas Implicações no Currículo ................................................69 

2.2.3  As Teorias Feministas e o Currículo ....................................................................71 

2.2.4  Cultura, Raça, Etnia e o Currículo Escolas ..........................................................72 



 

 

2.3     Concepções de Currículo e seus Impactos na Educação.......................................73 

2.4    O currículo integrador: uma possibilidade ............................................................75 

2.4.1 A Interdisciplinaridade como Elemento Integrador ..............................................77 

2.4.2 A Aprendizagem Significativa como Norteadora do Processo de Ensino ............78 

2.4.3 O Modelo Curricular Integrador ............................................................................79 

2.4.4 O Plano Curricular em Questão .............................................................................80 

3- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS...........................................................83 

3.1   As Fases da Pesquisa ..............................................................................................83 

3.2   Instrumentos da Pesquisa ........................................................................................85 

3.3   Local da Pesquisa ...................................................................................................87 

3.4   A descrição das etapas da Pesquisa ........................................................................88 

 

4- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS .......................................................................90 

4.1   As Concepções dos Professores sobre Currículo e suas Implicações na Prática 

Escolar  ...........................................................................................................................90 

4.2   As Novas Concepções Curriculares e a Prática Docente .......................................94 

 

5- UMA NOVA ESTRUTURA CURRICULAR.......................................................102 

5.1   Estrutura de Projeto Curricular .............................................................................107 

 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................118 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................120 

ANEXO 1 .....................................................................................................................127 

ANEXO 2 .....................................................................................................................128 

ANEXO 3 .....................................................................................................................129 

ANEXO 4 .....................................................................................................................130 

 



 

 

 

 

SIGLAS 

 

 

 

RSE – Rede Salesiana de Escolas 

FMA- Filhas de Maria Auxiliadora 

SDB- São Dom Bosco 

TICs- Tecnologias da Informação e Comunicação 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ILUSTRAÇÕES   

 

 

Figura 1: Base estruturadora do Currículo da RSE – Ensino Fundamental    

Figura 2: Estrutura Base do Novo Currículo      

Quadro 1: Resumo das características do grupo de professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

FERREIRA, Maria das Graças Lima Nunes. CONFRONTO CRÍTICO ENTRE AS 

CONCEPÇÕES CURRICULARES DO PROJETO PEDAGÓGICO DA REDE 

SALESIANA DE ESCOLAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES, 

2011, 134 p. UPS – Equador. 
 

 

 

 

O projeto pedagógico da Rede Salesiana de Escolas, apresenta um currículo inovador, 

pautado na teoria pós-crítica e voltado para a construção de conhecimentos vistos como 

uma rede de significados. Neste projeto, está circunscrito que a apropriação do 

conhecimento acontece como um processo ininterrupto de transformação e de atribuição 

de significados e, ainda, de estabelecimento de relações entre esses significados. E 

assim, na prática escolar, essa perspectiva implica articular ensino e aprendizagem, 

conteúdo e forma de transmiti-lo, em um ambiente escolar cada vez mais favorável ao 

desenvolvimento do sujeito que aprende. Nesse ambiente, todas as ações devem 

favorecer o processo múltiplo, complexo e relacional de conhecer e incorporar dados 

novos ao repertório de significados daquele que aprende, de modo que ele possa utilizá-

lo na compreensão orgânica dos fenômenos e no entendimento da prática social. No 

entanto, as concepções tradicionais dos professores inviabilizam o desenvolvimento 

deste currículo, que notadamente faz parte da corrente pós- crítica de currículo. Propõe-

se, a partir da análise do currículo da Rede Salesiana de Escolas e das práticas docentes, 

implementar um currículo que estabelece uma relação com os sujeitos e a sua cultura, 

num processo dialético, dinâmico, promovendo aprendizagens duradouras e 

significativas. Propõe-se também um professor com novas concepções curriculares, 

capaz de gerenciar o processo ensino aprendizagem com eficiência didático-pedagógica. 

 

 

Palavras – chave: concepções curriculares, prática docente, projeto pedagógico. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

FERREIRA, Maria das Graças Lima Nunes. CONFRONTO CRÍTICO ENTRE LAS 

CONCEPCIONES CURRICULARES DEL PROYECTO PEDAGOGICO DE LA 

REDE SALESIANA DE ESCUELAS Y LA PRACTICA PEDAGOGICA DE LOS 

PROFESORES, 2011, 134 p. UPS – Ecuador. 
 

El proyecto pedagógico de la Rede Salesiana de Escuelas, presenta un currículo 

innovador, pautado en la teoría pos-crítica y vuelto para la construcción de 

conocimientos vistos como una red de significados. En este  proyecto, está circunscrito 

que la apropiación del conocimiento acontece como un proceso interruptor de 

transformación y de atribución de significados y, aún, de establecimiento de relaciones 

entre esos significados.  Así, en la práctica escolar, esa perspectiva implica articular 

enseñanza y aprendizaje, contenido y forma de transmitirlo, en un ambiente escolar cada 

vez más favorable al desarrollo del sujeto que aprende. En ese ambiente, todas las 

acciones deben favorecer el proceso múltiplo, complejo y relacional de conocer e 

incorporar datos nuevos al repertorio de significados de aquellos que aprende, de modo 

que él pueda utilizarlo en la comprensión orgánica de  los fenómenos y en el 

entendimiento de la práctica social.  Sin embargo, las concepciones tradicionales de los 

profesores inviabilizan el desarrollo de este currículo, que dotadamente hace parte de la 

corriente pos- crítica del currículo. Se propone, a partir del analice del currículo de la 

Rede Salesiana de Escuelas y de las prácticas docentes, implementar un currículo que 

establece una relación con los sujetos y  su cultura, en un proceso dialectico, dinámico, 

promoviendo aprendizajes duraderos y significativos. Se propone  también un profesor 

con nuevas concepciones curriculares, capaz de regir el proceso de enseñanza 

aprendizaje con eficiencia didáctico pedagógica. 

 

 

Palabras – llave: concepciones curriculares, práctica docente, proyecto pedagógico.
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INTRODUÇÃO  

 

Esta pesquisa tem como objeto de análise a concepção dos professores sobre 

currículo e as concepções que fundamentam o currículo da RSE, Rede Salesiana de 

Escolas1, com foco no confronto crítico entre as mesmas. Também temos como foco a 

análise das concepções de currículo que movem o fazer do professor e a apresentação de 

uma estrutura curricular também inovadora, coerente com as atuais demandas sociais.  

A construção desse objeto de pesquisa foi se delineando a partir dos 

questionamentos acerca das incoerências estabelecidas entre a implantação de um novo 

modelo curricular da RSE e a dificuldade dos professores para colocá-lo em prática em 

sala de aula. Havia uma enorme distância entre o que se propunha enquanto uma nova 

proposta curricular e o que os professores conseguiam desenvolver na prática. 

A partir dos processos de formação dos professores pela equipe gestora foram 

acontecendo os grandes impactos e impasses entre o novo projeto curricular e a velha 

prática tradicional, que como é de praxe, mostrava-se mais confortável, mais segura e 

mais forte. Desconstruir tais conceitos e práticas nunca foi tarefa fácil. Os velhos 

paradigmas querem sempre se sobrepor aos novos, principalmente no campo da 

educação, no qual mudanças sempre foram muito difíceis de acontecer. Pois, os 

professores, pautados em uma mentalidade conservadora, tradicional, impedem que 

novas concepções permeiem o cotidiano escolar. 

Diante disso, surgiram algumas indagações a respeito dos entraves que poderiam 

existir entre a efetiva realização do projeto curricular da RSE e o fazer dos professores. 

Quais seriam as orientações do Projeto Curricular da RSE que estavam gerando maior 

resistência à inovação e à aplicação em sala de aula?  

Outras questões também foram surgindo, tais como i) por que os professores e 

toda a equipe gestora da escola, após receber todas as orientações sobre a concepção do 

Projeto Pedagógico da RSE, ainda mantêm as mesmas práticas tradicionais de ensino? 

ii) Que fatores podem explicar a falta de compreensão, pelos professores do Projeto 

Pedagógico da RSE e sua aplicação em sala de aula? iii) Por que é tão difícil mudar a 

prática de um grupo de professores? 

Todos estes questionamentos se resumem no problema gerador desta pesquisa: 

confronto crítico entre as concepções curriculares do Projeto Pedagógico da RSE e a 

prática pedagógica dos professores. 

                                                           
1
 RSE – Rede Salesiana de Escolas 
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Dessa maneira, uma das intenções desta pesquisa é colaborar com as efetivas 

mudanças na prática pedagógica, desencadeando um processo de reflexão sobre as 

concepções dos professores em relação ao currículo.  

Neste trabalho, as bases teóricas são aquelas que conceberam o Projeto 

Pedagógico da RSE - documentos oficiais - e os grandes estudiosos da teorização sobre 

currículo, que discutem desde a gênese da palavra currículo, as teorias tradicionais, as 

teorias críticas até as teorias pós-críticas de currículo, por Cool (2007), Silva (2007), 

Santos (2000), Pedra (1997) e outros. 

Os objetivos específicos foram diagnosticar as concepções dos professores sobre 

currículo, confrontar as concepções curriculares do Projeto Pedagógico da Rede 

Salesiana de Escolas com as concepções advindas dos professores e delinear uma nova 

estrutura curricular a partir dos princípios que fundamentam o projeto pedagógico atual. 

Pretende-se informar aos gestores da proposta pedagógica da RSE sobre os 

resultados obtidos e a partir daí, acompanhar e subsidiar as mudanças que irão ocorrer 

na elaboração do material didático, bem como na atuação dos professores em todo o 

processo.  

A hipótese inicial era de que a visão tradicional dos professores sobre o currículo 

determinava a diferença entre a sua prática docente e as novas concepções que possuía. 

Pois, por muito tempo, a concepção tradicional de currículo fez parte da estrutura 

escolar determinando como função clássica da escola a transmissão de saberes de forma 

passiva. E issso fez com que se considerasse o aluno passivo diante da sua 

aprendizagem e o conhecimento como inerte e estático. Essa concepção subjaz às 

concepções tradicionais de ensino e aprendizagem, que por muito tempo dominou a 

escola e o fazer e pensar dos professores e de todos os profissionais do ensino.  

Constatou-se também que estas incoerências estão pautadas no consenso 

pedagógico originado na pedagogia tradicional que, de acordo com Frago (1993), o 

processo ensino aprendizagem era basicamente um processo mnemônico, ou seja, de 

memorização através da repetição de conteúdos, muitas vezes, desvinculados da 

realidade e transmitidos aos alunos por meio de atividades que não levam a uma 

reflexão mental mais aprofundada sobre o seu uso social e funcional.  

  Um processo de ensino dessa natureza, não contribui para a formação de sujeitos 

autônomos, construtores de um projeto de vida e de uma cidadania, conforme está 

estabelecido no currículo da RSE. Dessa forma, pode-se verificar o antagonismo das 

concepções e das práticas estabelecidas, de um lado as concepções tradicionais e de 
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outro as concepções do currículo da RSE, que contempla a perspectiva pós-crítica de 

currículo. 

 Para esta pesquisa foi realizada uma análise do projeto pedagógico da RSE em 

sua essência teórico – prática, buscando as incoerências e estabelecendo comparações 

entre a concepção do projeto e o fazer pedagógico do professor em sala de aula. 

Proporcionou-se também uma análise das concepções, nos aspectos curriculares de uma 

maneira específica, dos sujeitos envolvidos em todo o processo educativo. 

Este estudo está estruturado em seis capítulos. No primeiro capítulo, um breve 

histórico da RSE e seu desenho curricular, assim como os fundamentos 

epistemológicos, culturais, filosóficos e sociológicos que perpassam a sua estrutura 

curricular. 

No segundo capítulo desenvolveu-se o referencial teórico sobre as concepções 

de currículo, que permitiram entender o processo histórico pelos quais passaram as 

concepções curriculares que permearam o fazer escolar, desde os tempos mais remotos 

até os dias atuais. Serão enfatizadas todas as teorias curriculares, desde a perspectiva 

tradicional até a perspectiva pós-crítica de currículo.  

No terceiro capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos tais 

como a seleção da escola, dos sujeitos participantes e dos instrumentos de pesquisa. 

No quarto capítulo, será apresentada a análise dos resultados, com ênfase nas 

concepções dos professores sobre o currículo e o confronto dessas ideias com as novas 

concepções curriculares e a prática pedagógica desenvolvida. 

No quinto capítulo, apresentaremos uma sugestão de uma nova estruturação 

curricular pautada nos estudos realizados acerca do currículo pós-crítico e à luz do 

currículo da RSE.  

No sexto e último capítulo apresentaremos as considerações finais que irão 

retratar os resultados desta pesquisa, bem como as inquietações que surgiram no 

percurso.  
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1 – HISTÓRICO DA REDE SALESIANA DE ESCOLAS E SEU DESENHO 

CURRICULAR 

 

O principal propósito deste capítulo é apresentar um breve histórico da Rede 

Salesiana de Escolas, doravante RSE, e suas origens enquanto rede de ensino, desde sua 

fundação até os tempos atuais. Busca-se ainda, enfatizar o estilo de educação, o carisma 

salesiano e os principais fundamentos da proposta educativa. 

 

1 - ORIGENS DA REDE SALESIANA DE ESCOLAS   

 

De acordo com documentos oficiais publicados recentemente, o surgimento da 

Rede Salesiana de Escolas (RSE) e sua caminhada têm origem na busca dos Salesianos 

de Dom Bosco (SDB) e das Filhas de Maria Auxiliadora (FMA) para desenvolver uma 

ação conjunta no Brasil, em resposta às necessidades do tempo e aos desafios da 

educação vistos nos espaços de atuação. 

A RSE tem suas raízes no espírito empreendedor de Dom Bosco. Ele viveu na 

Itália, no século XIX e iniciou em Turim, com genialidade e sabedoria, sua experiência 

educativa junto aos jovens. Desde o início, Dom Bosco denominou sua práxis e 

proposta pedagógica de “Sistema Preventivo”. Um estilo de educação, fundamentado 

em crenças que orientam a prática educativa para a vivência de valores cristãos. 

Dentre as crenças, destacam-se: 

 “Sistema Preventivo” é método e espiritualidade; 

 Educa-se evangelizando e evangeliza-se educando; 

 Ser educador é uma vocação-missão; 

 Todo educando traz consigo potencialidades para o bem; 

 O educando é protagonista da própria formação. 

Dentre os valores salesianos, destacam-se: 

 “Preventividade” salesiana 

 Ambiente educativo 

 “assistência” - presença 

 Trinômio “razão, religião e amor educativo” (amorevolezza) 

Para realizar sua proposta pedagógica em benefício dos jovens, Dom Bosco 

fundou a Sociedade de São Francisco de Sales (Salesianos de Dom Bosco) e, junto com 
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Maria Domingas Mazzarello, o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora (Salesianas – 

FMA). Essa proposta chegou ao Brasil em 1883, com a fundação da primeira escola 

salesiana em Niterói: o Colégio Santa Rosa. Vindas do Uruguai, as FMA chegaram ao 

Brasil em 1892 e inauguraram sua primeira obra em Guaratinguetá – São Paulo: 

Colégio Nossa Senhora do Carmo. Hoje, salesianos e salesianas estão presentes em 

todas as regiões do Brasil. (RSE, 2012) 

A Rede Salesiana de Escolas é a maior rede católica de escolas do Brasil. Está 

no mercado brasileiro há mais de 120 anos e hoje atende cerca de 90 mil jovens e 

crianças nas 110 escolas espalhadas em todo o território nacional. 

O objetivo é propiciar aprendizagens de qualidade, com atenção especial à 

diversidade, à centralidade do jovem, sobretudo nos aspectos afetivo e emocional, e nas 

sensibilidades e linguagens. Aprendizagens, também, com foco na qualidade e 

pertinência dos objetivos e dos conteúdos, sem perder de vista o contexto e a 

contemporaneidade. 

Desde 2002, sob inspiração do idealizador e fundador da obra salesiana, Dom 

Bosco, as escolas se uniram em rede e, como primeiro trabalho conjunto, decidiram 

elaborar e produzir um material didático personalizado e exclusivo. A intenção é que a 

essência do Sistema Preventivo Salesiano esteja presente em cada livro utilizado nas 

salas de aula. Ou seja, a prática do amor educativo, da razão e a busca do transcendente. 

O grande desafio que o legado pedagógico de Dom Bosco (1815- 1888) e de 

Madre Mazzarello (1837-1881), fundadores da Família Salesiana deixou é a construção 

de um projeto de escola  centrado nas relações entre pessoas comprometidas com a 

transformação da realidade em que estão inseridas, visando à contínua e indispensável 

formação de uma comunidade educativa. Desde sua origem no século XIX, o estilo 

salesiano de educar inspira-se nos valores cristãos e pauta-se no paradigma de educar 

pelo amor, sob o prisma da inclusão e da reciprocidade. 

No Brasil desde 1883, a ação salesiana no campo educativo iniciou em 2005 

uma nova fase com a constituição da RSE. A rede reflete as reflexões feitas ao longo 

dos últimos 150 anos e em mais de 120 países e mostra a força da intuição da proposta 

educativa salesiana, que se constitui numa referência para a ação educativa no Brasil e 

no mundo. 

A RSE assume os desafios contemporâneos e oferece uma resposta concreta, 

sistemática e ampla, baseada nos princípios do aprender a aprender, aprender a fazer, 
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aprender a ser, aprender a conviver e aprender a crer, pilares da educação para o século 

XXI. 

 

2- O DESENHO CURRICULAR DA REDE SALESIANA DE ESCOLAS 

 

O Projeto pedagógico da Rede Salesiana de Escolas, nasceu de uma grande 

preocupação com a formação humanista e cristã da sociedade. Tem como base os 

fundamentos e princípios do sistema preventivo, desenvolvido por Dom Bosco, grande 

idealizador da Rede Salesiana de Escolas. Dom Bosco, com genialidade pedagógica 

única, orientou e guiou a juventude, oferecendo ideias, sentimentos e horizontes. Sua 

prática educativa teve como fundamento a amizade e a criação de um ambiente 

favorável ao seu pleno desenvolvimento, ou seja, a razão, a religião e o carinho são as 

bases das ações pedagógicas que permeiam todo o projeto desenvolvido hoje nas 

escolas salesianas espalhadas pelo mundo inteiro. 

O Projeto Pedagógico em discussão irá subsidiar a ação educativa nos campos 

da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, instituído em cada 

escola da Rede Salesiana de Escolas. 

O Projeto Pedagógico da RSE em toda a sua estrutura, e de acordo com o 

documento oficial Projeto Pedagógico Marco Referencial, (2005), destaca a importância 

de se levar a sério o binômio tradição-inovação, considerando que, desde as suas 

origens, as escolas salesianas entendem e acolhem as dificuldades e mudanças de cada 

época como oportunidades para extrair de seu rico patrimônio pedagógico novas e 

criativas respostas para os desafios de cada momento histórico. Sobre isso, o documento 

Projeto Pedagógico Marco Referencial, (2005), retrata as bases que fundamentam esta 

concepção. 

O marco referencial de uma rede de ensino só adquire real 

significado quando percebido como processo no contexto de 

uma sociedade e de um momento histórico determinado. Por 

isso, é de fundamental importância a seleção cuidadosa e 

criteriosa dos conhecimentos, valores e métodos que essa 

sociedade propõe para a educação de suas crianças e jovens.   

(RSE, 2005). 

 

 Sendo assim, uma resposta concreta será dada, pois o projeto prevê uma 

formação continuada, ampla, integral de seus próprios protagonistas, educandos e 

educadores. 
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 A RSE está sintonizada com os desafios e programas educacionais do Brasil, por 

isso, ela segue as orientações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, do Ministério da Educação e Cultura e funde esses 

princípios com o carisma e a missão salesiana. Adquire assim, um desenho curricular 

novo, ousado, atual e em conformidade com os ditames da instituição educacional 

maior da nação. 

 Um currículo construído sob a égide da pedagogia de Dom Bosco (1815-1888) e 

de Madre Mazzarello (1837-1881),está continuamente comprometido com a 

transformação da realidade em que as pessoas estão inseridas. Desde sua origem, no 

século XIX, o estilo salesiano de educar inspira-se nos valores cristãos e pauta-se no 

paradigma de educar pelo amor, sob o prisma da inclusão e da reciprocidade.  

 Os princípios que fundamentam esse currículo, que influenciam no espaço 

educativo, estão assim descritos no marco referencial (2005): 

 
a) espaço educativo para aprender a aprender, resgatando a função 

primeira da escola que é formar a pessoa, preparando-a para 

discernir e enfrentar as mudanças de uma sociedade em constante 

transformação;  

b)  espaço educativo para aprender a fazer, onde se oferecem 

condições, proporcionais ao estágio de desenvolvimento do 

educando, para a aquisição de habilidades e competências 

práticas;  

c) espaço educativo para aprender a ser, isto é, um ambiente 

favorável à construção e enriquecimento da identidade pessoal e 

coletiva;  

d) espaço educativo para aprender a conviver, o que significa que, 

além de acolher o aluno e sua família numa comunidade 

diferenciada, o modo de trabalho deve permitir a vivência de 

situações especialmente planejadas para a formação de uma 

identidade ativa e solidária com o grupo social;  

e) espaço educativo para aprender a crer, tanto em relação aos 

valores essenciais à convivência humana e à promoção da 

dignidade da pessoa quanto em relação aos valores 

transcendentais cristãos. (RSE, Marco Referencial, 2005) 

 

 

Sendo assim, entende-se que a escola, que tem como orientador um currículo 

desta natureza, está preparada para ser vista como um espaço privilegiado de 

comunicação de ideias e ideal, de reflexão e ação, de solidariedade e respeito às 

diferenças, questões tão importantes nos dias atuais. 

No bojo do projeto pedagógico está inserido de forma incisiva e forte, o 

compromisso com a formação da pessoa e da sociedade. Definiu-se como missão a 

seguinte proposta: “fornecer razões de vida e de esperança às novas gerações, mediante 

um saber e uma cultura elaborados criticamente, com base na concepção da pessoa e da 
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vida inspirada nos valores evangélicos”. (Congregação para a Educação Católica, apud 

RSE Projeto Pedagógico. Marco Referencial, 2005) 

A partir dessa premissa, a formação do educando é o ponto chave e todo o 

currículo está voltado para a formação crítica, ética, social e política do educando, 

possibilitando o exercício renovado de uma cidadania participativa, construtiva e 

solidária. 

O lema instituído pela educação salesiana, “formar o bom cristão e o honesto 

cidadão”, está contemplado em toda a sua proposta curricular. Assim, ao final de um 

processo educativo, o que os homens e as mulheres, que se formaram neste contexto 

serão capazes de fazer. Eis o perfil do educando definido no projeto pedagógico, RSE, 

(2005): 

 
a) descobrir o sentido de suas vidas num contexto mutável, flexível, 

de múltiplos significados;  

b) descobrir o prazer de construir a própria identidade com liberdade 

e responsabilidade;  

c) comprometer-se consigo mesmos; e com os outros mediante a 

vivência de uma cidadania ativa e responsável;  

d) buscar a felicidade mediante o desenvolvimento de suas 

capacidades, a convivência e a interação solidária;  

e) construir uma síntese entre vida, cultura, ciência e fé;  

f) compreender todas essas tarefas como um caminho para o 

crescimento contínuo, a vida inteira. ( RSE, 2005) 

 

 

Há elementos que irão nortear o projeto pedagógico e que constituem a base 

motivadora dessa tarefa educativa. Para dar a consistência e solidez necessárias, 

encontram-se as crenças de que: 

 
a) na comunidade educativa, todos são educadores e vivem essa sua  

missão como compromisso de vida;  

b) todo educando traz consigo potencialidades para o desenvolvimento 

e a prática do bem;  

c) o educando é o protagonista de sua própria formação e de sua 

história;  

d) é possível educar evangelizando e evangelizar educando;  

e) o estilo de educação configura-se não só como método, mas 

também como espiritualidade;  

f) a reciprocidade é o melhor caminho tanto para se entender o 

relacionamento entre as pessoas como para promovê-lo. (RSE. 

PROJETO PEDAGÓGICO. MARCO REFERENCIAL, 2005) 

 

 

 Há também, em iguais condições, valores na base motivadora do projeto 

pedagógico em estudo, que estão inseridos no cotidiano da ação educativa. Conforme o 
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documento original, projeto pedagógico Marco Referencial (2005) constata-se o 

seguinte: 

 
a) a presença propositiva do educador entre os educandos;  

b) a preventividade, uma das marcas da proposta educativa salesiana, 

entendida como geradora de um conjunto de atitudes e ações no 

relacionamento entre educador e educando, em vista do futuro, na 

consciência de que é melhor “prevenir do que reprimir”;  

c) o ambiente educativo, que favorece o relacionamento em um clima 

de acolhida, de alegria e de corresponsabilidade;  

d) as forças interiores, configuradas no trinômio razão, religião e amor 

educativo, às quais se faz constante apelo na experiência educativa 

salesiana. (RSE. PROJETO PEDAGÓGICO. MARCO  

REFERENCIAL, 2005). 

 

 

Estas ações são articuladas no dia a dia da escola por grande parte dos 

educadores, ofertando ao jovem a possibilidade de se desenvolver em um ambiente 

favorável à sua formação, com segurança, espiritualidade, amizade verdadeira e, 

sobretudo,  respeito ao seu jeito peculiar de ser. 

Nesse projeto, a formação integral é a proposta mestra, que dá o sentido ao 

desenvolvimento do currículo e é a razão de ser da obra salesiana. A preocupação maior 

é com o desenvolvimento harmônico e progressivo de todas as dimensões do ser 

humano. Assim estão definidas no projeto pedagógico da RSE, marco referencial, 2005: 

 

 
a) dimensão psicomotora, para a aceitação do corpo, a potencialização 

das habilidades físicas e motoras, a aquisição de hábitos saudáveis de 

vida e o desenvolvimento do sentido crítico em relação a estereótipos 

sociais;  

b) dimensão intelectual e cognitiva, para selecionar e organizar 

informações, de modo a integrar criticamente as aprendizagens e 

enfrentar as múltiplas situações e desafios da vida;  

c) dimensão psico-afetiva, para orientar o desenvolvimento da 

autonomia pessoal e a consolidação harmônica da própria 

personalidade;  

d) dimensão das relações interpessoais, para favorecer a adoção de 

atitudes de participação no grupo e de respeito para com os outros;  

e) dimensão ético-social, para desenvolver o sentido de cidadania, de 

pertença a determinado grupo social, de acolhida do diferente e de 

cooperação na construção de um mundo mais habitável, justo, 

solidário e humano;  

f) dimensão transcendente, para comprometer-se na procura de 

respostas sobre o ser humano, a história e o mundo, abrindo-se à 

experiência religiosa na perspectiva de um projeto de vida mais amplo 

e feliz. (RSE PROJETO PEDAGÓGICO. MARCO REFERENCIAL, 

2005). 
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A cada uma dessas dimensões se remete a ações educativas que tornam o 

currículo mais humanizador, voltado para as potencialidades do indivíduo e capaz de 

lidar com as diferenças culturais e sociais, mas ao mesmo tempo, capaz de formar um 

sujeito bom, ético, solidário, respeitoso e capaz de transformar a realidade em que se 

insere em uma realidade melhor, mais rica em oportunidades para todos, ou seja, fazer 

da sociedade atual, uma sociedade menos individualista e mais colaborativa. 

Os pilares sustentadores para este tipo de homem estão na capacidade de 

percepção dos educadores que atuam direta e indiretamente com os educandos, de que a 

educação deve promover a autonomia dele, tanto em seus aspectos intelectuais e 

cognitivos, quanto no desenvolvimento afetivo, social e moral. Segundo o projeto 

pedagógico, essa autonomia tem como pontos culminantes a construção da identidade 

da pessoa, a conquista de um conceito positivo sobre si mesmo, a formulação de um 

projeto de vida vinculado a valores e uma capacidade de lidar com os outros.  

No que se refere à questão da construção da identidade do educando como 

pessoa e a capacidade de se relacionar bem com os outros, os educadores das escolas 

salesianas que têm como eixo norteador esse projeto pedagógico, se propõem a 

estimular, desenvolver e intensificar os seguintes princípios: 

 
a) a alegria pelo dom da vida, com cuidado pela saúde do corpo;  

b) a autoestima e a sentimento de segurança pessoal, com consciência 

autocrítica;  

c) a independência e a liberdade, o sentido de responsabilidade, a 

capacidade de enfrentar as situações com critérios próprios e de 

resolver criativamente os problemas;  

d) a bondade, a integridade, a disposição de manter normas de conduta 

pessoal e de trabalho coerentes com as convicções próprias;  

e) a abertura para mudanças e para a formação continuada.  

f) a capacidade de amar, de dar e receber afeto, sem vínculos de 

dominação ou de dependência;  

g) o respeito para com todos, expresso pelo modo cordial de acolher as 

pessoas e pelos sentimentos de apreço e de amizade;  

h) a valorização do grupo humano ao qual se pertence, da sua história 

e cultura, e o respeito pelas diferentes maneiras de pensar e pelas 

distintas sociedades e culturas, cultivando a tolerância e o espírito 

democrático;  

i) o sentido de justiça e de solidariedade, a preocupação com os 

problemas dos indivíduos e da sociedade; atitudes de serviço, diálogo 

e compromisso com a defesa dos direitos humanos, da paz, dos mais 

vulneráveis, da vida;  

j) a capacidade de viver em paz frente à incerteza, à ambiguidade e ao 

provisório. (RSE PROJETO PEDAGÓGICO. MARCO 

REFERENCIAL, 2005). 
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Considerando ainda os princípios que norteiam todo o projeto pedagógico, não 

poderiam faltar os que se relacionam à interação com o meio ambiente e a cultura, bem 

como a abertura à transcendência. Nestes, os educadores são orientados a desenvolver e 

aprofundar as seguintes capacidades nos educandos, conforme referendado no projeto 

pedagógico (2005): 

 
a) a consciência de que o patrimônio natural e social é um bem 

destinado a todos, merecendo, portanto, respeito e cuidado;  

b) a valorização crítica da contribuição científica e técnica e o apreço 

de sua função a serviço do ser humano;  

c) as habilidades necessárias para o uso crítico da mídia e das novas 

linguagens na sociedade do conhecimento, em vista de uma cultura de 

solidariedade e paz;  

d) o interesse por descobrir o sentido da vida e da história;  

e) a confiança na pessoa e em suas possibilidades;  

f) a percepção das aspirações profundas do coração humano e das 

limitações da realidade para satisfazê-las;  

g) o reconhecimento dos questionamentos profundos levantados pela 

vida e pelo mundo, da insuficiência das respostas técnicas e de que 

nenhuma ciência consegue explicar totalmente a realidade;  

h) uma leitura cristã da história, da sociedade e do mundo. (RSE 

PROJETO PEDAGÓGICO. MARCO REFERENCIAL, 2005). 

 

 

Serão necessários instrumentos, recursos, materiais e formação profissional 

adequado para atingir com eficiência estas grandes metas e para potencializar a 

realização das pequenas, médias e grandes ações. Reconhecemos que não é uma tarefa 

fácil, porém nobre, pois atuar na formação de sujeitos bons é no mínimo gratificante.  

 

2.1 PRINCÍPIOS DO CURRÍCULO DA REDE SALESIANA DE ESCOLAS 

2.1.1 Princípios Psicopedagógicos Gerais 

Segundo o documento Projeto Pedagógico – Marco Referencial, 2005, a 

concepção que se tem de educação é que ela constitui-se por um processo de construção 

e desenvolvimento pessoal pelo qual o indivíduo, relacionando-se com o ambiente, com 

os outros e com a sociedade, cresce e se forma como pessoa. Nesse sentido, a educação 

ultrapassa o espaço da escola e incide sobre a totalidade da vida do educando.  

Então, os recursos pedagógicos oferecidos aos educadores para o 

desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem propõem atividades que 

favorecem a reflexão, bem como o uso estratégico das aprendizagens com atividades 

diversificadas.  
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O trabalho em grupos cooperativos é estimulado, assim como a análise do 

contexto, e do ambiente, a criatividade, a pesquisa, o sentido prático do aprender a 

aprender, viabilizando a criar relações entre um conhecimento e outro. 

Uma vez que estes princípios são tomados pelos educadores com a devida 

importância e incorporados em suas práticas pedagógicas, serão garantidos também no 

material didático elaborado pela equipe pedagógica da Rede Salesiana de Escolas, 

através de autores experientes, competentes e imbuídos pela filosofia salesiana que 

sustenta o projeto. A expressão de tudo isso será evidenciado no material didático e suas 

reflexões acerca de cada proposta de atividade, cada conteúdo selecionado e a forma 

como é abordado e as opções metodológicas. 

2.1.2 Princípios orientadores do processo de ensino-aprendizagem 

Ensinar de forma genética, aprender de forma histórico-crítica – esta é a 

orientação que um dos grandes pesquisadores e teóricos de currículo, Coll (2007), nos 

delega. Para esse autor, ensinar de forma genética é, no mínimo, considerar que o 

conhecimento se processa em níveis evolutivos e supõe a construção de esquemas cada 

vez mais complexos pelo aprendiz. Para dar um exemplo, Cool (2007), explica que 

deve-se partir do mais simples e geral para o mais complexo e detalhado. Os conteúdos 

a serem ensinados devem ser assimiláveis por qualquer aluno num primeiro momento, 

porque apresentados de forma simples e geral. Num segundo momento, seriam 

retomados na complexidade de suas relações e nos detalhes da trama conceitual ou 

processual no qual se inserem.  

A grande questão discutida por Cool (2007), é a mudança de relação entre 

professor e aluno, entre sujeito e objeto do conhecimento, que transformam a prática 

pedagógica dos professores em sala de aula, pois querendo ou não, comprometem-se 

com uma aprendizagem mais significativa tanto em relação ao aluno quanto em relação 

aos conteúdos ensinados pelo professor. 

Para Cool (2007), o aluno é a peça fundamental no processo de ensino. Segundo 

ele: 

Ensinar de forma genética é considerar, sempre, que uma das 

referências fundamentais ao conhecimento é a do sujeito que conhece, 

no que tem de mais geral e compartilhável, em condições iguais, com 

todos( sujeitos epistêmico) e, simultaneamente, no espaço e tempo de 

suas vicissitudes(sujeito psicológico). (COOL, 2007) 
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Refere-se também ao aprendizado de forma histórico – crítica, dizendo que: 

Aprender de forma histórico-crítica implica um compromisso do  

professor para com seu aluno, tanto em termos científicos ( conteúdos 

disciplinares, ou seja, fatos, princípios, conceitos, procedimentos), 

quanto filosóficos ( conteúdos transdisciplinares ou seja, valores, 

normas, atitudes). (COOL, 2007) 

 Desta forma, entende-se que, de acordo com Cool (2005), o conhecimento a ser 

transmitido na escola tem uma dimensão histórica porque se reconhece que, nessa 

escala, as coisas também mudam, qualitativa ou quantitativamente. Que o verdadeiro, 

útil e bom em uma época pode não ser mais tão verdadeiro, útil e bom em outra. Que os 

conhecimentos e os valores estendem-se e aprofundam-se continuamente. Que 

exemplos concretos, outrora tão ricos e descritivos, hoje seriam irreconhecíveis pela 

criança, ou jovem, por estarem fora do contexto de vida deles?  

E dessa maneira, o Projeto Pedagógico- Marco Referencial (2005), traz este 

princípio implícito em toda a sua proposta, considerando a forma como o ensino e a 

aprendizagem devem ser concebidos pelos professores, desmistificando a ideia da 

linearidade, da precisão, hierarquia e encadeamento, tradicionalmente associados a uma 

visão de currículo tradicional, neutra, estática, fora da realidade do sujeito que aprende. 

Nesta perspectiva, o Marco Referencial do Projeto Pedagógico da RSE, se refere 

à aquisição do conhecimento da seguinte maneira: 

 

a apropriação de conhecimento acontece como um processo 

ininterrupto de transformação e de atribuição de significados e, ainda, 

de estabelecimento de relações entre esses significados. A cada nova 

interação com objetos do conhecimento, a cada possibilidade de 

diferentes interpretações, um novo ângulo se abre, significados se 

alteram, novas relações se estabelecem e possibilidades de 

compreensão são criadas. A apreensão de um conceito, ideia, fato ou 

procedimento se dá por meio das múltiplas relações que o educando 

estabelece entre os diferentes significados desse mesmo conceito. 

Assim, a compreensão do que é aprendido e sua estabilização como 

aprendizagem significativa dependem da qualidade e quantidade 

dessas relações. (RSE, MARCO REFERENCIAL, 2005) 

 

 

 

 Isto significa que na prática escolar, essa perspectiva implica articular ensino e 

aprendizagem, conteúdo e forma de transmiti-lo, em um ambiente escolar cada vez mais 

favorável à aprendizagem. Nesse ambiente, todas as ações devem favorecer o processo 

múltiplo, complexo e relacional de conhecer e incorporar dados novos ao repertório de 
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significados daquele que aprende, de modo que ele possa utilizá-los na compreensão 

orgânica dos fenômenos e no entendimento da prática social. (RSE, MARCO 

REFERENCIAL, 2005). 

Vale ressaltar também que dentro dos princípios orientadores do processo ensino 

aprendizagem, existe a avaliação escolar que, nesta perspectiva, permite focalizar o 

aluno, seus avanços e necessidades. O ensino do professor é regulado pela 

aprendizagem do aluno, e não pode ser medida unicamente por meio de uma escala 

numérica relativa a um período curto de tempo, com um momento pré-fixado para a 

avaliação. 

Segundo o Marco Referencial do Projeto Pedagógico da RSE( 2005),  

 

A avaliação integra o próprio processo de trabalho do aluno no dia-a-

dia da sala de aula, nos momentos de discussão coletiva e de 

realização de tarefas em grupos ou individuais. Nesses momentos 

pode-se perceber se o aluno está ou não se aproximando dos conceitos 

e habilidades considerados importantes. O professor pode ainda 

localizar dificuldades e auxiliar para que estas sejam superadas 

mediante intervenção, questionamento, complemento de informações 

ou busca de novos caminhos de aprendizagem. (RSE, MARCO 

REFERENCIAL, 2005) 

 

 

 Considera-se também, que em razão desse princípio, a avaliação não pode 

acontecer por meio de um único instrumento, nem se restringir a um momento apenas. 

Segundo o Marco Referencial (2005), para avaliar de fato a aprendizagem de diferentes 

alunos, levando em consideração suas múltiplas competências e formas de aprender, seus 

bloqueios emocionais e seu envolvimento externo ao ambiente escolar, as ações de 

avaliação necessitam fornecer condições para que o professor analise, instigue, reflita, 

envolva-se e tome decisões e providências junto a cada aluno. Nessa perspectiva, aluno e 

professor se avaliam mutuamente durante todo o processo. Em momento algum, essa 

análise recai somente sobre o aluno. Todos os sujeitos e elementos do processo são 

avaliados. 

 

 

2.2 A concepção curricular 

 

Sabemos que o currículo explicita as escolhas que temos no contexto escolar, molda 

o projeto pedagógico e como tal, veicula pressupostos, concepções, valores e visões da 
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realidade. Ele orienta também as escolhas dos conteúdos e dos métodos de ensino, 

transformando as práticas existentes ou qualificando essas práticas. 

É interessante notar como essa questão do currículo vem explicitada no Marco 

Referencial (2005) quando se trata de dizer que toda  mudança curricular deve ocorrer pela 

atitude ante o conhecimento e não pela simples tarefa de acrescentar, eliminar ou modificar 

conteúdos.  

Essa atitude ante ao conhecimento busca fazer da aprendizagem um processo de 

construção de significados, de realização de novas atividades para que o aluno aprenda de 

outra forma e faz conexões com as experiências prévias desse aluno com o conhecimento 

elaborado. 

Nesse sentido, ao conceber o currículo e o Marco Referencial do Projeto 

Pedagógico da RSE, mais do que redigir um novo plano, pretendeu-se alcançar a 

modificação simultânea dos contextos organizativos escolares, com suas disponibilidades 

materiais e com os condicionantes políticos e profissionais, estabelecidos ou presumíveis. 

Uma das conclusões tiradas é que, na prática, o plano curricular, que descreve o currículo 

escolhido pela RSE, busca indiretamente regular a estrutura de todo o sistema, as 

especializações e competências dos professores, a política de avaliação de resultados e a 

política de produção e consumo de materiais. 

De acordo com o Projeto Pedagógico Marco Referencial (2005) a escola, a sua 

realidade e os professores, são as linhas condutoras de qualquer mudança que poderá 

ocorrer nela. Não serão jamais propostas de mudanças vindas de fora, ou de cima para 

baixo, que darão conta de construir efetivas mudanças.  

 
As experiências das escolas devem constituir a base de um projeto 

geral, uma vez que inovações, em educação, pressupõem um diálogo 

constante entre os agentes participantes, entre ideias e 

comportamentos velhos e novos. O professor deve atuar com base 

num projeto coerente e coletivamente elaborado, evitando-se, assim, 

que estilos individuais acabem por determinar o funcionamento das 

escolas, especialmente quando experiências de trabalho integrado e 

cooperativo inexistem na realidade que se deseja modificar. (RSE, 

MARCO REFERENCIAL, 2005) 

 

 

Então, o planejamento do currículo nos níveis político e administrativo consistirá 

em seleção de parcelas da cultura básica para a formação de cidadãos e isso exigirá que 

se esclareçam os critérios culturais, sociais e profissionais que justificam as opções 

feitas, derivando então, as medidas adequadas que o tornarão viáveis. 
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Como está definido no Projeto Pedagógico Marco Referencial (2005) no plano 

curricular está previsto a produção de todos os materiais instrucionais e a formação dos 

professores.  

 Podemos concluir que a implantação desse currículo será guiada por 

instrumentos, orientações e medidas sabiamente selecionadas para o seu sucesso. 

Uma delas é a estrutura do sistema, da escola organizada. É necessário garantir 

que os gestores tenham a total convicção do que desejam para aquela instituição e que 

não deixem que cada professor interprete da sua forma, mas que haja um alinhamento 

de ações, concepções e atitudes frente ao desenvolvimento do currículo proposto e visto 

como missão. 

O trabalho coletivo será a porta aberta para o enfrentamento de tal demanda, 

considerando que o que está em jogo é a formação integral do aluno. Planejado pela 

escola, o trabalho coletivo tem a função de garantir a coerência de estilos pedagógicos, 

viabilizando o encaminhamento dos problemas educacionais e criando oportunidades 

para que toda a equipe de educadores pense sobre cada aluno. 

Na verdade, o trabalho coletivo compõe um espaço de aprendizagem para a 

equipe mediante a partilha de experiências e a análise de dificuldades. Estimula ainda, a 

coordenação e integração entre os professores, impedindo o isolamento profissional e 

fazendo da escola um lugar de socialização, onde compromisso com a profissão e 

motivação para exercê-la fortalecem a existência de um projeto conjunto. E dessa 

forma, concretizar um projeto de fato, em que os professores se sentem corresponsáveis 

por ele. 

Outra ênfase dada à concepção curricular e apresentada no Projeto Pedagógico 

Marco Referencial (2005) é sobre a organização dos conteúdos, especificados em áreas. 

Conforme o documento oficial de 2005, a abordagem do conhecimento deve superar a 

educação meramente especializada ou acadêmica, para entender o aluno como ser uno e 

atendê-lo em suas diferenças. 

Entendemos a proposta salesiana baseada na razão, religião e no amor 

educativo- aspectos que se relacionam intrinsecamente tanto nos fins e conteúdos, como 

métodos e meios e leva em conta, no desenvolvimento do currículo, a cultura herdada 

da humanidade e as questões atuais do homem e da sociedade. 

Segundo o documento oficial Projeto Pedagógico Marco Referencial (2005) a 

organização por áreas tem por objetivo 
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Reunir os conhecimentos que compartilham os mesmos objetos de 

estudo e facilitar a comunicação e o desenvolvimento de uma prática 

escolar integradora e crítica. Com seus próprios conceitos, 

procedimentos, aplicações e modos de solucionar os problemas 

concretos, cada área viabiliza, na práxis, suas concepções 

epistemológicas e socioculturais.  

A ideia de que o ensino deve ser compatível com essa formação ampla 

evidencia a necessidade de que, em cada aula de cada disciplina, se 

desenvolvam valores e linguagens, se realizem investigações e se 

apresentem contextos significativos. Além disso, cabe também às 

áreas específicas auxiliar o aluno a estabelecer as sínteses de cada uma 

de suas disciplinas a partir dos diferentes discursos e práticas. (RSE, 

MARCO REFERENCIAL, 2005) 

 

 

 As áreas propostas no Projeto Pedagógico e definidas na elaboração do material 

são: Linguagens e Códigos e suas tecnologias, que compreende Língua Portuguesa, 

Inglesa e Espanhola; Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias que 

compreende Ciências e Matemática, Química, Física, Biologia; Ciências Humanas e 

suas tecnologias que compreende Ensino Religioso, Geografia, História.  

 Para tal organização, entendeu-se que um plano curricular definido por áreas, 

iria fortalecer o trabalho coletivo e tornar indispensável a integração dos profissionais 

professor e coordenador pedagógico, uma vez que a comunicação e o sentido geral da 

responsabilidade pelo projeto iria aumentando cada vez mais. Além de fortalecer a 

aprendizagem por habilidades, conforme se inscreve no documento oficial: 

 

este projeto prevê que a integração entre as disciplinas e áreas se faça 

por meio do ensino para o desenvolvimento de habilidades comuns, 

que constituem metas a ser seguidas pelo material didático, por todas 

as dimensões da escola e por todos os profissionais envolvidos. (RSE, 

MARCO REFERENCIAL, 2005) 

 

 

 

As habilidades de que trata o Projeto Pedagógico Marco Referencial 2005, são 

as seguintes: 

 

 
a) leitura e interpretação de diferentes linguagens: textos narrativos, 

poéticos e informativos; mapas, fotos, gravuras, documentos de época, 

desenhos, gráficos, tabelas etc.;  

b) escrita: produção de textos em diversas linguagens; organização e 

registro de informações;  

c) expressão oral: exposição clara de ideias e argumentação coerente; 

análise da argumentação alheia;  

d) análise e interpretação de fatos e ideias: coleta e organização de 

informações; estabelecimento de relações; formulação de perguntas e 

hipóteses;  

e) mobilização de informações, conceitos e procedimentos em 

situações diversas. (RSE, MARCO REFERENCIAL, 2005) 
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Essas habilidades se complementam com a educação tecnológica que permeia 

todas as áreas do conhecimento, para garantir a formação do aluno para o mundo das 

informações em rápidas e constantes mudanças. Para tanto, se utiliza das novas 

tecnologias da informação e da comunicação. 

Conforme as orientações contidas no projeto pedagógico (2005) será necessário 

que o professor que ministra aulas até o 5º ano do Ensino Fundamental, seja polivalente, 

dominando o ensino das disciplinas do núcleo comum (Português, Matemática, História, 

Geografia, Ciências e Ensino Religioso). A preocupação Equipe Pedagógica da RSE é 

com a formação integral, sem fragmentação de conteúdos e de tempo, além de ampliar 

as possibilidades de acompanhamento do aluno. 

Segundo o documento oficial projeto pedagógico, a polivalência contribui ainda 

para favorecer o estabelecimento de vínculos mais efetivos entre professor e aluno, bem 

como a tranquilidade e a calma de que precisam para criar um ambiente de trabalho 

marcado pela valorização do conhecimento e da relação entre as pessoas. O documento 

deixa claro também que em alguns casos, poderá ter professor específico para ministrar 

algumas disciplinas. 

Em relação à organização das áreas do conhecimento e suas referidas aulas, a 

Equipe pedagógica da RSE deixa clara a preocupação tanto com a integração do 

conhecimento em áreas quanto com a aproximação deste projeto com os PCNs.   

 

2.2.1  A organização dos conteúdos 

 

A organização dos conteúdos é pensada a partir da realidade das escolas e leva em 

conta suas especificidades e as situações locais. Salienta-se no projeto pedagógico que a 

prioridade deva ser dada às necessidades de aprendizagem e ao desenvolvimento do 

aluno. 

Nesse sentido, são destacados conteúdos mínimos e conteúdos expandidos que 

unidos equivalem à Proposta Educativa da Escola Salesiana que visa aprendizagem 

acadêmica dos conteúdos e a ênfase nas relações de respeito, reciprocidade e 

solidariedade. De acordo com o Projeto Pedagógico Marco Referencial (2005)  

 

os conteúdos mínimos são as aprendizagens dos conceitos específicos 

e a aprendizagem e o exercício de habilidades comuns a todas as 

áreas, que diante da proposta é um dos pontos de diferenciação do 
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projeto, ou seja, a relação entre as disciplinas é garantida de forma 

natural pelo trabalho de todas elas em função do desenvolvimento 

dessas habilidades, essenciais tanto para a aprendizagem na escola 

quanto para fora dela. Todas as áreas e matérias, cada qual com suas 

linguagens e formas textuais próprias, devem suscitar, por exemplo, a 

formação do leitor e do escritor, cuidando todas elas para que o aluno 

como ser uno, se aproprie de uma das chaves que lhe permitirá ser um 

cidadão produtivo e crítico, capaz de compreender e transformar a 

cultura e a sociedade. (RSE, MARCO REFERENCIAL, 2005) 

 

 

A pesquisa é outra habilidade a ser valorizada por todas as disciplinas, de acordo 

com o projeto pedagógico. Diretamente relacionada à leitura e à escrita, deve ser 

entendida não como simples coleta de informações, mas como aprendizagem das 

diferentes formas de se fazê-lo. A pesquisa pressupõe a capacidade de escolha e decisão 

sobre o que é e o que não é adequado, assim como de interpretação crítica dos dados 

levantados.  

 Já os conteúdos expandidos, que representam em síntese os valores, servem 

como justificativa para a ampliação dos conteúdos de ensino, de modo transdisciplinar. 

Conforme o Projeto Pedagógico, 2005, além de ensinar os conteúdos específicos, a escola é 

corresponsável pelo desenvolvimento de atitudes que permitam ao aluno aprender a 

aprender. Não se trata, portanto, de moldar mentes ou adaptá-las às condições da escola, 

mas de formar posturas adequadas para a aprendizagem, na escola e fora dela. A escola é 

corresponsável, ainda, pelo cultivo dos valores da vida e da paz.  

Sobre a dimensão cultural que permeia o currículo escolar, o Projeto Pedagógico( 2005) 

orienta  

 

A dimensão cultural da sociedade deve ser contemplada no currículo 

sob a forma de atividades específicas. O estudo de temas atuais não 

pode ser reduzido a meras apresentações folclóricas. A literatura, a 

arte, a música, o esporte, a ciência, a tecnologia, a história, o 

conhecimento do meio, os problemas sociais, o cinema, o mundo do 

trabalho e a simples leitura recreativa não podem, por seu lado, ficar 

limitados ao material escrito dos livros-texto, nem tampouco ser vistos 

como meras atividades à margem das disciplinas. O calendário escolar 

e o planejamento das matérias devem incluir atividades culturais 

significativas, enriquecendo com isso a concepção de currículo aqui 

proposta. (RSE, MARCO REFERENCIAL, 2005) 

 

 

Sendo assim, conteúdos expandidos deverão ser trabalhados, contando com a 

capacidade do professor de criar e articular realidade social vivida pelos sujeitos, cultura 

produzida neste contexto e o ensino, que é de responsabilidade do professor. 
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2.2.2  Os tempos e os espaços 

 

A escolha dos tempos e espaços dedicados ao ensino é uma decisão importante, com 

consequências práticas para a aprendizagem. Em conformidade com o Projeto 

Pedagógico, Marco Referencial (2005) as grades horárias e as estruturas físicas da 

escola devem ser analisadas e otimizadas, para que as indicações do projeto possam se 

desenvolver adequadamente. O projeto pedagógico (2005) orienta o seguinte:  

 
a) as aulas que exigem maior concentração e reflexão devem ser 

ministradas nos primeiros horários do dia;  

b) as aulas devem ter duração mínima de 50 minutos a partir da quinta 

série do Ensino Fundamental;  

c) a partir da quinta série do Ensino Fundamental, as disciplinas com 

maior carga horária devem ter alguma aula dupla, criando condições 

de tempo para a realização de atividades mais complexas;  

d) o planejamento escolar deve prever tempo para o trabalho coletivo 

e para a formação continuada dos professores relativa à implantação 

deste projeto;  

e) o sistema de avaliação passa a ser semestral para a primeira série e 

em três etapas para as demais séries do Ensino Fundamental e Médio;  

f) o tempo para as atividades culturais também deve ser previsto na 

grade curricular;  

g) a escola deve reformular seus espaços à luz das propostas do 

material didático: bibliotecas; laboratórios de informática; laboratórios 

de física, química e biologia, bem como mobiliário adequado para 

atividades que exigem diferentes formas de organização da classe 

(individual, duplas, grupos). (RSE, MARCO REFERENCIAL, 2005). 

 

  

 Essas orientações demarcam as possibilidades de crescimento qualitativo da 

escola, demonstra a preocupação em desenvolver na íntegra o projeto de formação 

integral da pessoa, que tem como sublime missão “fornecer razões de vida e de 

esperança aos jovens e às crianças e às novas gerações”. 

 

 

2.3  Fundamentos Epistemológicos e Culturais do Currículo da Rede Salesiana de 

Escolas 

 

 

Para discutirmos os fundamentos epistemológicos e culturais de currículo, 

retomaremos aqui o conceito de educação e para isso, iremos nos valer de Durkheim, 

(1955, p 29, apud Pedra, 1997), quando afirma que a educação tem por objeto suscitar e 

desenvolver, nas crianças e jovens, certo número de estados físicos, intelectuais e 

morais, reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial a que a 

criança ou jovem, particularmente, se destinam. Dessa forma, estava Durkheim não 
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apenas explicitando um modo, o seu, de compreender a educação, mas também 

indicando o que da sociedade deveria estar representado no currículo. 

Para Coll (2007), a educação designa o conjunto de atividades mediante as quais 

um grupo assegura que seus membros adquiram a experiência social historicamente 

acumulada e culturalmente organizada. A vivência dessas experiências educativas 

seguramente está vinculada aos instrumentos cognitivos de natureza simbólica e seus 

usos e os processos psicológicos superiores dos quais crianças ou jovens se apropriam 

para adquirir as aprendizagens. 

Desta forma, compreende-se a educação a partir dessas duas premissas, 

diferenciadas, mas complementares e que demonstra a importância do processo e da 

instituição que faz dela a sua missão. 

A partir dessas concepções e considerando a missão da educação salesiana, vale 

enfatizá-la mais uma vez “fornecer razões de vida e de esperança às novas gerações, 

mediante um saber e uma cultura elaborados criticamente, com base na concepção da 

pessoa e da vida inspirada nos valores evangélicos.” 

Esta missão está ancorada no Sistema Preventivo de Dom Bosco, sobre o qual 

estão fundamentados todos os processos desenvolvidos no contexto escolar. 

 

 

2.3.1  O Sistema Preventivo: fundamento epistemológico e cultural do currículo da 

Rede Salesiana de Escolas 

 

A educação salesiana tem sua origem epistemológica e está configurado no 

Sistema Preventivo de Dom Bosco e é denominado um “estilo de educação”. Dentro 

deste contexto, e de acordo com RSE, subsídio 1 Sistema Preventivo de Dom Bosco, 

2006, estilo significa a marca pessoal que se imprime à relação educativa e o Sistema 

Preventivo é uma experiência educativa desenvolvida por Dom Bosco (1815-1888) que 

se prolongou no tempo e no espaço através da ação das comunidades de educadores que 

a atualizam sempre de forma dinâmica. É, portanto, um estilo de educação, feito de ação 

e reflexão. É uma proposta comprovadamente eficiente para a educação da juventude. 

A mais de um século da experiência desenvolvida por Dom Bosco, manifesta-se 

ainda válido e atual. Isto se deve à verdade das crenças nas quais se fundamenta e à 

força comunicativa dos valores praticados. 
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 Segundo os documentos oficiais que contam a história de Dom Bosco e do 

Sistema Preventivo, subsídio 1, Sistema Preventivo, 2006, Dom Bosco foi um 

pedagogo, não um pedagogista. Isto define também seu Sistema Preventivo. Mais que 

um tratado de pedagogia, é uma verdadeira obra de arte educativa. Como sistema, 

representa um conjunto coerente e unitário de teorias e práticas educativas 

fundamentadas em crenças e valores específicos. Como arte, representa dinamismo, 

criatividade, sensibilidade, atualidade, recriação constante da vida, toque pessoal e 

busca de harmonia. 

Um mestre salesiano, P. Luiz Zver (apud subsídio 1, 2006) escreveu certa vez 

que “Dom Bosco é universal e que o Sistema Preventivo é perene... não é um castelo 

erguido sobre um rochedo alcantilado, mas uma cidade que livremente se expande em 

planície aberta. É que a pedagogia de Dom Bosco não é um acervo de técnicas, mas um 

sistema de valores”. 

Esta imagem da cidade é simbólica e paradigmática na modernidade. Dá 

também o sentido de dinamismo, de progresso, de transformação. 

Por isso, “na mente de Dom Bosco e na tradição salesiana, o Sistema Preventivo 

tende sempre mais a identificar-se com o espírito salesiano: é, ao mesmo tempo, 

pedagogia, pastoral, espiritualidade, que associam numa única experiência dinâmica, 

educadores (como indivíduos e como comunidade) e destinatários, conteúdos e 

métodos, com atitudes e comportamento nitidamente caracterizados”.(Subsídio 1, 

2006). 

Mas é preciso entender a espiritualidade sem preconceito religioso e dentro de 

uma nova antropologia. Espiritualidade não contrapõe espírito ao corpo, pelo contrário, 

integra-os a serviço da vida. O Sistema Preventivo como espiritualidade é como um 

referencial holístico que inspira o processo educativo em todas as suas dimensões. 

De acordo com o documento subsídio 1 Sistema Preventivo (2006) há algumas 

crenças que fundamentaram e fundamentam a educação defendida por Dom Bosco. 

Segundo este mesmo documento, algumas pessoas acham que educar é transmitir 

conhecimentos. Outras acham que é simplesmente ensinar. Uns escolhem métodos 

autoritários e repressivos, outros preferem métodos democráticos e participativos. Isso 

acontece na família, na escola; nas instituições, na sociedade em geral. Por trás de todas 

essas escolhas está a visão de mundo, de pessoa humana e de sociedade que se tem, e 

esta concepção está estreitamente ligada ao momento histórico e sociocultural em que se 

vive. Ela define o “por que”, o “para que”, o “como” educar. Foi assim também com 
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Dom Bosco. É preciso perguntar o que o levou a adotar o Sistema Preventivo na 

educação da juventude no seu tempo. Mas, sobretudo, que concepção de pessoa humana 

e de educação hoje são coerentes com sua opção, ou seja, o que ele faria se vivesse nos 

dias atuais. Percebemos assim alguns princípios norteadores da experiência de Dom 

Bosco e do Sistema Preventivo, que está estritamente relacionado ao projeto pedagógico 

em estudo, como referência, com eixo, como guia. Assim está relacionado no Subsídio 

1 Sistema Preventivo (2006): 

 

a) Humanismo otimista 

O Sistema Preventivo fundamenta-se numa visão positiva da pessoa 

humana, inspirada no humanismo otimista de São Francisco de Sales 

(daí o nome salesiano). Toda pessoa é dotada de racionalidade, de 

recursos naturais e sobrenaturais, e tem um potencial inesgotável de 

desenvolvimento, apesar de suas fraquezas: “em todo jovem, mesmo 

no mais rebelde, existe um ponto acessível ao bem; o primeiro dever 

do educador é descobrir este ponto, esta corda sensível do coração e 

tirar proveito disto” (MB V, 367). 

b) Religiosidade integradora e unificadora 

A integração das diversas dimensões e a unidade pessoal efetivam-se 

através da religiosidade, que é a atitude dinâmica de abertura ao 

sentido fundamental da existência, seja qual for o modo como é 

percebido este sentido. Dom Bosco desenvolve uma pedagogia 

religiosa, entendendo o ser humano à luz do projeto salvífico de Deus. 

Deus é amor e fundamento último de toda a realidade, a fonte do 

existir e do sentido da vida. É o criador do homem, e de sua liberdade. 

A experiência educativa se identificava com a atividade salvadora e 

santificadora da Igreja. Era uma proposta de evangelização, para “a 

maior glória de Deus e a salvação das almas”. A pedagogia religiosa 

de Dom Bosco deve ser relida hoje dentro de nova compreensão 

teológica. De qualquer forma, o testemunho e a vivência em chave 

educativa dos valores evangélicos fazem com que o Sistema 

Preventivo se desenvolva como ação educativa pastoral: “educar 

evangelizando e evangelizar educando”. 

c) Promoção integral 

Partindo do ponto em que está, a pessoa deve ser ajudada a promover-

se integralmente, em todas as dimensões (somática, psíquica, 

espiritual), enquanto se relaciona com os outros, com a natureza e com 

Deus. Dotado de liberdade, cada um é responsável por seu destino, e 

deve assumir sua vida com sentido de responsabilidade social e de 

compromisso. Finalidade educativa bem evidenciada para educadores 

e educandos através da expressão de Dom Bosco “bons cristãos e 

honestos cidadãos”. 

d) Promoção integral a serviço de um projeto social 

A educação não se reduz à relação educador-educando no interior de 

um processo pedagógico. Ela se insere no processo social, como parte 

de um todo mais amplo, onde encontramos a sociedade com seus 

dinamismos e conflitos. Dentro dos limites da compreensão de sua 

época, Dom Bosco tinha consciência do alcance social de sua obra. 

Via na educação da juventude um espaço e instrumento de mudança 

social. Foi sensível, de maneira especial, às necessidades da juventude 

pobre. A qualidade de qualquer educação, em nível macro, transparece 

em sua finalidade social, em sua contribuição efetiva para a 

construção da sociedade. Os caminhos da pedagogia salesiana 

definem-se, em última instância, em sua participação criativa no 
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projeto social que se está gestando. O Sistema Preventivo afirma-se na 

forma como participa hoje do “saber social” que permite a uma 

sociedade sobreviver, conviver com justiça, projetar-se. 

e) Metodologia do amor educativo 

Quando algum salesiano pedia a Dom Bosco qual era sua metodologia 

de educação, ele respondia: “Façam como viram Dom Bosco fazer”. 

Mais do que o que está nos escritos, o Sistema Preventivo é o próprio 

Dom Bosco vivo, dinâmico, atual, na sua convivência com os jovens. 

Esse tipo de convivência educativa se realiza através da assistência-

presença, que é o diferencial, a marca caracterizadora da educação 

salesiana. Para Dom Bosco o amor é presença educativa. O princípio 

evangélico do amor deve atingir toda a realidade humana: é 

fundamental na educação. O amor é o cimento que torna educadores e 

educandos membros de uma mesma família. 

( RSE, SUBSÍDIO 1, 2006) 

 

 

 

Percebe-se então, que são princípios macros e que bem definidos e aceitos pelos 

professores e pela equipe educativa como um todo, trarão um benefício enorme à 

sociedade. Benefício refletido em uma sociedade mais igualitária, mais solidária, uma 

sociedade que pode projetar seu futuro e visualizar os resultados. 

A partir desses princípios que fundamentam toda a ação educativa, existem 

explicitados também no Projeto Pedagógico em estudo, todos os valores que permeiam 

a convivência educativa salesiana, servindo como esteio ou linhas orientadoras para 

todos os educadores. São denominados Valores do Sistema Preventivo, que conforme 

RSE, Subsídio 1(2006) pode ser considerado em primeira instância a RAZÃO que 

significa que a toda pessoa tem a capacidade de compreender a vida e a razão de ser das 

coisas, por isso deve sempre perceber os motivos da ação educativa. Mais importante 

que fazer as coisas porque devem ser feitas, ou porque se deve obedecer a um 

regulamento, é fazer por convicção, assumindo com responsabilidade as exigências para 

o crescimento pessoal e para a convivência no grupo. Daí a importância da persuasão. 

Através de uma convivência construtiva e crítica, educadores e educandos experienciam 

na prática cotidiana o desenvolvimento pessoal em todas as suas dimensões, o corpo, a 

mente, a capacidade de atuar com profissionalismo e competência, o domínio das novas 

tecnologias, a liberdade, a alteridade, a democracia participativa, a consciência ética. 

Todos nós educamos por meio de participação, corresponsabilidade, espírito crítico e 

diálogo. 

Em segunda instância está a RELIGIÃO como um dos pilares fundamentais à 

experiência educativa, pois se entende que a pessoa busca o sentido da vida e a alegria 

de viver. Através de uma convivência integradora, experienciando a unidade pessoal, a 

mística, a ascese, com base no Evangelho, educadores e educandos abrem-se aos 
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valores do humano e do transcendente, buscando construir o próprio projeto de vida, 

enquanto se inserem na comunidade de fé. 

O terceiro pilar sustentador da educação salesiana é AMOREVOLEZZA, 

entendido como aquele que percebe que é amado, e que por isso, toma-se também capaz 

de sair de si e amar os outros. A presença salesiana se identifica pelas atitudes de 

acolhida, bondade, alegria e fraternidade, que criam um clima de família. A afeição 

demonstrada é o “tempero” de tudo. 

Através de uma convivência aproximada e prazerosa, educadores e educandos 

experienciam a criatividade, a subjetividade, o emocional, o afetivo, a 

comunicabilidade, o diálogo, a amizade, a alegria de viver. 

 O quarto valor desenvolvido é o sentido do AMBIENTE EDUCATIVO 

FAMILIAR, que de acordo com as concepções a educação não é obra apenas de 

indivíduos agindo sobre indivíduos. É, sobretudo, obra da convivência que se cria, do 

ambiente que se vive. Então, segundo RSE, Subsídio 1, 2006, o Sistema Preventivo só 

pode ser vivido quando todos estão empenhados na criação de uma comunidade 

educativa, com sentido de pertença e participação, num clima de família. A 

familiaridade se expressa na amizade, na aproximação. A chave da familiaridade é o 

clima de alegria. A racionalidade do ambiente se manifesta na sua simplicidade. As 

normas regulamentares reduzidas ao mínimo. Nada de complicações, burocracia, 

formalismo. Muita espontaneidade, alegria, diálogo cordial entre todos, sem distâncias e 

etiquetas. Para se criar este clima, é preciso dar vez ao jovem, para que ele possa 

exprimir- se na sua riqueza de comunicação, de expressão, de movimento, de 

criatividade e, porque não, de barulho e inquietação. Sua participação deve ser 

incrementada através de múltiplas práticas e vivências, como associações, grupos, 

música, teatro, celebrações, passeios, esportes, festas e tantas outras atividades que dão 

ao jovem a alegria de estarem naquele espaço. 

O quinto valor é a síntese entre RAZÃO, RELIGIÃO e AMOREVOLEZZA, que 

resume no papel do educador com a ASSISTÊNCIA PRESENÇA, que não é para 

qualquer educador, mas para aquele que possui qualificações específicas: Assistência 

como presença gratuita: o êxito da comunicação educativa não depende tanto de 

habilidades técnicas de abordagem, mas principalmente das motivações e intenções que 

transparecem na relação que se estabelece. A segunda qualidade do educador é dar 

Assistência como presença ativa: a presença do educador não deve ser centralizadora, 

impositiva e controladora. Também não pode ser de mero espectador da atividade do 
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jovem. Presença ativa significa atuar junto com o educando, intervindo de forma 

discreta, envolvente, amorosa, estimulando e facilitando seu protagonismo. A terceira 

qualidade é a Assistência individualizada: centrada nas situações particulares dos 

jovens, especialmente em suas necessidades. É diferenciada de acordo com a idade e as 

características pessoais de cada um.  

O sexto valor necessário à educação salesiana é DISCIPLINA SEM 

CASTIGOS. Entende-se que o processo educativo não acontece sempre de forma linear 

e tranqüila. Existem resistências, conflitos e até desvios. Neste contexto, questiona-se a 

educação dos “limites”, dados pela família e pela própria instituição educativa. De 

acordo com o Sistema Preventivo apela para as forças interiores, e entende a disciplina 

como uma conquista a partir de dentro da pessoa. Ela não é algo que se impõe de fora, 

como uma camisa de força, mas deve ser assumida como convicção. Sendo assim, como 

se faz a “correção” dentro do Sistema Preventivo? Há também lugar para castigos? Dom 

Bosco só entendia a correção dentro de uma concepção de educador que conseguia 

conquistar a confiança e o coração do educando e que pudesse expressar-lhe assim, 

sinceramente, todos os seus sentimentos. O educador deve estar entre os educandos 

como o “Bom Pastor” (figura do Evangelho), não como um domador de animais 

selvagens. Por isso, Dom Bosco nunca precisou fazer uso de castigo. Para ele, a 

correção deve acontecer constantemente, especialmente com os jovens. 

 

“Nunca se deve adotar os meios coercitivos, mas somente aqueles da 

persuasão e da caridade.” Se o castigo se tomar necessário, ou seja, se 

depois de esgotados todos os outros meios, perceber-se esperança de 

obter assim algum proveito por parte do interessado, que seja aplicado 

com prudência, no momento adequado; jamais em público; e que não 

dê a impressão de se estar agindo sob paixão” (Carta sobre Castigos, 

MB 16,439-47, apud RSE, Subsídio 1, 2006) 

 

 

 

 O sétimo valor a ser desenvolvido dentro das experiências educativas salesianas, 

é o PROGRAMA EDUCATIVO, que segundo a proposta educativa de Dom Bosco, se 

faz necessário um programa formativo em torno de três núcleos interdependentes, que 

respondem às necessidades estruturais e de relações dos jovens, nas diversas dimensões 

de sua vida, a saber: Saúde, que  refere-se à dimensão corporal-afetiva. É sinônima de 

vida, alegria de viver. 
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Sabedoria, que está na dimensão sociocultural: a compreensão da vida, o situar- se no 

tempo e no espaço, capacitar-se para a autonomia, e saber viver. 

Santidade, que diz respeito à dimensão religiosa. O sentido da vida, o porquê e o para 

quê viver, o compromisso. E assim, com base nestes núcleos Dom Bosco resumia o 

empenho do jovem pela vida no seguinte programa: 

• Alegria: curtir a vida em tudo o que oferece de bom e de belo. Para ele, essa alegria é 

expressão de saúde corporal, de realização afetiva, de otimismo, de valorização cristã da 

vida. O espaço simbólico de vivência da alegria é o pátio, que representa o lúdico, a 

festa (lazer, esporte, ginástica, excursão, teatro, música e canto, toda criatividade 

possível) 

• Estudo e trabalho: para Dom Bosco, o jovem tem que arregaçar as mangas e partir 

para a luta, ou seja, envolver-se no estudo e no trabalho, que reflete em atitude de 

empenho e compromisso diante da vida. Para Dom Bosco a vida não pode ser 

improvisada, deve ser programada, assumida com seriedade e responsabilidade. O 

espaço simbólico deste empenho é a “oficina” (seja ela de profissão ou de arte,’ de 

atividade agrícola, escolar, ou de grupo). 

• Piedade: acolher a vida como dom de Deus. Ele é também esperança de vida eterna. A 

piedade expressa a dimensão religiosa da vida, o sentido mais profundo e unificador da 

pessoa. Inspira e motiva todas as dimensões. É a espiritualidade. Dentro da escola, o 

espaço simbólico da piedade é a “capela” (espaço da experiência de Deus, que inclui as 

celebrações, as práticas religiosas, vocacionais, catequéticas, vivência comunitária e 

apostólica). 

 

2.3.2  A relação entre currículo, cultura e conhecimento 

 

Quando se estabelece as relações necessárias entre as diversas fontes que movem 

a elaboração de um currículo, temos de um lado os fundamentos específicos da obra 

salesiana, no caso, o Sistema Preventivo de Dom Bosco, e de outro, o currículo e a 

cultura numa escola denominada, escola do conhecimento.  

À luz das concepções de Silva (2006) na construção de um currículo se joga um 

jogo decisivo, pois os seguintes questionamentos devem ser feitos: O que vamos 

produzir no currículo proposto?  Vamos fazer do currículo um campo fechado, 

impermeável à produção de significados, ou vamos fazer do currículo o campo aberto 

que ele é, um campo de disseminação de sentido, um campo de polissemia, de produção 
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de identidades voltadas para o questionamento e para a crítica? Nesse sentido, ao 

pensarmos nas respostas a estes questionamentos, temos que nos imbuirmos de uma 

decisão moral, ética, política, pois o currículo é sempre, um empreendimento ético, um 

empreendimento político. Não há como evitar tomadas de decisão.  

E nesse sentido, a opção curricular feita pela equipe pedagógica da RSE, está 

inteiramente pautada nessa concepção política e ética que envolve a formação integral 

da pessoa humana. Nesse sentido, a escola é vista como lugar privilegiado do 

conhecimento e um conhecimento a serviço da pessoa, de sua formação ética e cristã, 

cumprindo o lema de Dom Bosco – formar o bom cristão e o honesto cidadão. 

Sabemos que a escola hoje vive um momento crítico de identidade, uma vez que 

está inserida em uma sociedade na qual a informação parece ser a moeda mais valiosa. 

De fato, sabemos que esta ideia se torna inquestionável, uma vez que a riqueza de 

informações a que é possível se ter acesso independentemente da escola, assim como a 

mobilidade dessa informação, estão cada vez mais presentes e constituem um dos 

maiores desafios para a escola. 

No entanto, sabemos que não basta ter a informação, é preciso ter o 

conhecimento. A escola não pode simplesmente se voltar exclusivamente para a 

informação, não é essa a sua função no contexto atual. A sua função é a formação das 

novas gerações para o mundo do conhecimento. Por isso, a informação só possuirá 

importância na escola, se for usada para alcançar o conhecimento ou a cultura 

acumulada pela humanidade. 

De acordo com o documento oficial da RSE, Manual do Professor (2010), 

conhecer é o ato cognitivo de compreender para transformar a si e ao mundo em que se 

está estabelecendo relações entre os diversos significados de uma mesma ideia ou fato. 

O conhecimento então passa a ser uma rede de significados. Adquiri-lo, portanto, é um 

processo constante de transformação e atribuição de significados e relações entre eles. 

Nesse processo, a cada nova interação com objetos do conhecimento, a cada nova 

possibilidade de diferentes interpretações, um novo anglo se abre, um significado se 

altera, novas relações se estabelecem, outras possibilidades de compreensão são criadas. 

Aqui, vale lembrar que a escola deve romper com as teorias que dão sustentação 

às práticas tradicionais de ensino, caracterizado pela transmissão de informações, pré-

requisitos, etapas rígidas e formais de ensino e aprendizagem, cadeias de conteúdos 

lineares, escalas de avaliação, que engessam todo o dinamismo que o processo de 

aprendizagem deve ter. 
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Os princípios orientadores do currículo da RSE entendem o conhecimento como 

a meta primeira da escola, desta forma, tem-se que a apreensão de um conceito, ideia, 

fato, procedimento se faz por meio das múltiplas relações que o aprendiz estabelece 

entre os diferentes significados desse mesmo conceito, fato ou ideia. A compreensão do 

que é aprendido e sua estabilidade como aprendizagem significativa, depende da 

qualidade e quantidade de relações que são estabelecidas entre as diferentes 

significações do que se está aprendendo. 

Conforme orientações do Manual do Professor, RSE (2010) na prática escolar, 

essa perspectiva implica na articulação entre o ensino e a aprendizagem, o conteúdo e a 

forma de transmiti-lo, proporcionando, cada vez mais um ambiente escolar favorável à 

aprendizagem, no qual todas as ações favorecem o processo múltiplo, complexo e 

relacional de conhecer e incorporar dados novos no repertório de significados. Assim, o 

aluno pode utilizá-los na compreensão dos fenômenos e no entendimento da prática 

social. 

Consta-se então, que  a função da escola está diretamente ligada  a ensinar a 

conhecer, formar para compreender, desenvolver o pensar para que crianças e jovens 

saibam lidar com as informações e estabelecer relações entre elas, sejam elas quais 

forem, mas, mais que isso, saibam escolher, decidir,  projetar, agir e criar, porque 

conhecem. 

No Projeto Pedagógico da RSE (2005) está assim definido e é importante 

destacar: 

 

A proposta salesiana – baseada na razão, religião e no amor educativo, 

aspectos que estão inter-relacionados tanto nos fins quanto nos 

métodos e meios, visando ao desenvolvimento integral da criança e 

jovem – apresenta o currículo, levando em conta a cultura herdada da 

humanidade e as questões modernas do homem e da sociedade. A 

abordagem do conhecimento deve superar a educação meramente 

especializada ou acadêmica, entendendo o aluno como ser uno, 

atendendo-o em suas diferenças. ( RSE, Projeto pedagógico, 2005) 

 

 

 Percebe-se que há uma grande valorização da pessoa em seu processo de 

individualização e socialização, procurando preparar o sujeito com visão crítica, para a 

vida cotidiana responsável, desenvolvendo-o para agir com liberdade e para o exercício 

profissional. 
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 Traduz-se toda esta reflexão em organização e planejamento da escola e do 

ensino para que se alcance efetivamente o espaço do conhecimento de natureza tanto 

científica, quanto social e ética que se deseja. 

 De acordo com o Manual do Professor (2010) o ensino para a aprendizagem 

deve ocorrer de forma significativa. Uma vez que aprender significa estabelecer 

relações, é necessário que as atividades propostas estejam relacionadas ao universo de 

conhecimentos, experiências e vivências do aluno, para que a partir daí ele possa ir 

além, ultrapassar o senso comum e posicionar-se. Isso não significa que tudo deva estar 

diretamente ligado à prática ou à realidade concreta observável, mas sim que permita ao 

aluno entender a lógica do que lhe é ensinado a partir do que ele sabe.  

 Nesse sentido, todas as atividades e tarefas devem favorecer ao aluno formular 

problemas e questões que de algum modo o interessem, o envolvam ou que lhe digam 

respeito, que sejam significativas, garantindo a compreensão do que foi ensinado e sua 

transferência para outras circunstâncias e situações de vida. 

 Os conteúdos devem ser apresentados de forma contextualizada, significativa e 

prática, como forma de desenvolvimento de uma postura cidadã e intervenção crítica na 

realidade. 

Quanto mais significativo o conteúdo aprendido, tanto mais rápido será o 

processo de aprendizagem, mais rápida será a formação das redes de significados que o 

aluno vai formando ao ampliar seu campo conceitual.  

 

 

2.4  Estrutura do Currículo da Rede Salesiana de Escolas 

 

 

A finalidade deste item é apresentar a estrutura do currículo da Rede Salesiana de 

Escolas. Em primeiro lugar iremos expor, a título de recordação, com a maior brevidade 

e concisão possíveis, os fundamentos que sustentam e emolduram este currículo. Em 

segundo lugar, iremos expor a proposta em si, de forma mais detalhada e organizada. 

Iniciaremos então pelos dez itens que compõem a revisão conceitual em que o 

referido currículo se baseia: 

1-A escola é hoje considerada como escola do conhecimento. Não poderá estar voltada 

exclusivamente para a informação. Sua função é a formação das novas gerações para o 

mundo do conhecimento. Por isso, a informação só possuirá importância na escola, se 

for usada para ganhar o conhecimento. Nesse sentido então, vale ressaltar o que se 
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entende pelo ato de conhecer, segundo o Manual do Professor, RSE (2010). Conhecer é 

o ato cognitivo de compreender para transformar a si e ao mundo em que se está, 

estabelecendo relações entre os diversos significados de uma mesma ideia ou fato. O 

conhecimento assim passa a ser uma rede de significados. A apropriação do 

conhecimento é, portanto, entendida como um processo constante de transformação e 

atribuição de significados e relações entre eles. 

2-Consideremos também a finalidade da educação escolar, que conforme o 

entendimento que se tem dos princípios orientadores do currículo da RSE, é promover o 

crescimento pessoal em alguns aspectos considerados importantes no marco da cultura 

do grupo, que não ocorrem, ou ao menos não satisfatoriamente, a não ser por meio de 

uma ajuda específica mediante a participação em atividades especialmente pensadas 

para este fim. Estas atividades, segundo Coll (2007) caracterizam-se por ser 

intencionais, responder a um planejamento, ser sistemáticas e realizadas em instituições 

educativas.  

3-O Projeto Curricular visto como guia das ações educativas está aberto às mudanças, 

com estrutura flexível para integrar e potencializar as intervenções advindas dos 

professores, considerados coautores do material didático que faz com que o currículo 

tome forma, se materialize e consolide na formação dos educandos. 

4-O Projeto Curricular alimenta-se de fontes básicas de informação, que o constituem 

como projeto educativo: sistema preventivo de Dom Bosco, que é a base fundamental 

que impulsiona e permite a ação educativa; análise sociológica e antropológica, que 

constroem as fontes culturais; análise psicológica que são os fatores e processos que 

influenciam no crescimento pessoal; análise epistemológica que implica em 

compreender a natureza e estrutura dos conteúdos de aprendizagem e por fim, a análise 

pedagógica que incide sob a prática pedagógica em si. 

5-Aprender é um processo que se dá imerso em um grupo social com vida própria, 

interesses e necessidades próprias e dentro de uma cultura específica, não é um processo 

meramente individual. De acordo com o Manual do Professor, RSE (2010) alunos e 

professores são vistos como indivíduos capazes de construir, modificar e integrar ideias, 

com a oportunidade que têm de interagir com outras pessoas, com objetos de 

conhecimento e em situações que exijam envolvimento. Para isso, precisam dispor de 

tempo para pensar e refletir acerca de seus procedimentos, de suas aprendizagens, dos 

problemas que têm que superar, dos projetos que desejam realizar. 
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6-A comunicação entre os indivíduos envolvidos é fundamental, para dar sentido às 

mensagens trocadas nas variadas situações e como possibilidade de fornecer novas 

formas de ver, de lidar com diferenças e ritmos individuais, de pensar e relacionar as 

informações recebidas de modo a construir significados. 

7-O aprender com o outro, ganha um sentido especial, o trabalho coletivo por parte do 

aluno e por parte do professor são explicitados no desenvolver dos conteúdos. A busca 

pelo interdisciplinar, pelo desenvolvimento de habilidades comuns, exige que o 

professor estabeleça uma relação de cumplicidade com os seus pares e a partir do 

conteúdo ministrado. A dimensão dos alunos, seus conhecimentos, preocupações e 

desejos, a intervenção do professor, bem como a troca com seus pares podem fazer com 

que se sintam envolvidos em um processo vivo, no qual o jogo de interações, conquistas 

e concessões provocam aprendizagens e o enriquecimento de todos. 

8-A linguagem é aspecto relevante neste processo, por constituir instrumento básico de 

intercâmbio entre pessoas, tornando possível a aprendizagem em colaboração, pela 

veiculação de diferentes opiniões e formas de raciocínio. Quando um aluno expõe uma 

ideia surgida no contexto da classe, provoca uma reação aos demais: forma uma teia de 

interações e permite que diferentes competências sejam mobilizadas durante a 

discussão. 

9-O trabalho em grupo é uma estratégia para aprender, pois no momento do grupo 

cooperativo, seja entre alunos, seja entre professores, várias habilidades e atitudes são 

exigidas, tais como considerar todos os pontos de vista, ser coerente, racional, justificar 

as próprias conclusões e ouvir o outro. É nesse processo, por meio de uma negociação 

de significados, que se estabelece a aprendizagem. 

10-A avaliação da aprendizagem tem um caráter formador, pois algumas concepções 

são fundamentais para o seu exercício. Consideremos algumas mais importantes: a 

forma como se entende a inteligência, a concepção de conhecimento que possui, a 

relação que se estabelece entre escola e família, as condições de trabalho do professor e 

a didática que utiliza. A inteligência é associada à capacidade de criar e ter projetos. 

Isso traz para a prática docente a necessidade de olhar o aluno como alguém que pode, é 

capaz e deseja aprender. Certamente, nem todos aprenderão ao mesmo tempo, nem da 

mesma forma, porque há formas diferentes de dispor das capacidades da inteligência e, 

portanto, de aprender. Nessa perspectiva, avaliar não é comparar pessoas. O olhar sob o 

aluno é extremamente diferenciado: requer percebê-lo em suas dimensões cognitiva, 

afetiva e cultural, de forma a compreendê-lo melhor em suas diferenças, em suas 
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crenças, em sua forma de aprender. A sala de aula deve se tornar o espaço privilegiado 

do conhecimento compartilhado, onde escola e os saberes que ela veicula devem estar a 

serviço da formação do aluno e da realização de seus projetos pessoais. O professor 

passa a ser o coordenador, o articulador das ações, para que o espaço da sala de aula 

torne-se um lugar em que os alunos participam de uma proposta de trabalho que 

também é dele; encontrando segurança para aprender, expressar-se e assumir 

compromissos individuais e coletivos. Os conteúdos estudados devem garantir que 

todos aprendam, cabendo ao professor, tornar significativa toda e qualquer 

aprendizagem. Consequentemente, a forma de ensinar e de avaliar os conteúdos deve 

permitir ao aluno uma visão ampliada das diversas relações que podem ser estabelecidas 

entre uma disciplina e as demais áreas do conhecimento, e da função que elas assumem 

na sua formação. O processo de avaliação deve desvelar ao aluno o que ele aprende e 

como ele aprende para que tenha confiança em sua forma de pensar, de analisar e 

enfrentar novas situações. Nesse sentido, avaliar implica recolher, descrever, analisar e 

explicar o processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, o ato de avaliar cria a 

possibilidade constante de reflexão sobre o projeto pedagógico, suas metas, suas 

possibilidades e a localização de cada aluno, suas aprendizagens e necessidades em 

relação às metas estabelecidas. Para o aluno, a avaliação tem a função de troná-lo ator e 

autor de sua aprendizagem. 

Passaremos agora a apresentar a estrutura do currículo da Rede Salesiana de 

Escolas. 

Sabemos que um currículo é a explicitação das escolhas que fazemos e neste 

sentido, põe em ação uma visão da cultura que se tem ou que se deseja. Este é o caso do 

currículo da RSE, deseja moldar um projeto educativo e, como tal externaliza 

pressupostos, concepções, valores e visões da realidade. Na verdade, é o currículo que 

descreve as ideias que sustentam o projeto educativo, orienta as escolhas dos conteúdos 

e métodos de ensino. O currículo e o contexto social, cultural, político se determinam 

mutuamente; pode acontecer também de uma mudança curricular vir junto ou depois de 

mudanças de contextos escolares. 

De acordo com os documentos que subsidiam a implantação do referido 

currículo, subsídio 3, (pp 18,22, 2010) os elementos fundamentais do plano curricular 

que configuram esta proposta de projeto educativo para a RSE são: estrutura do sistema; 

especificação de áreas; distribuição dos conteúdos; conteúdos mínimos e expandidos; 

tempos e espaços. 



47 

 

 

 

As regras de funcionamento da escola devem fazer parte do plano curricular. 

Nele devem estar explicitadas: a configuração das equipes das escolas, tanto 

administrativas quanto pedagógicas; e o trabalho coletivo, que tem a função de garantir 

a coerência de estilos pedagógicos, encaminhamentos dos problemas educacionais e 

oportunidade de toda a equipe de educadores pensar sobre um aluno. 

O currículo se estrutura, tendo como referência a organização em áreas que tem 

por objetivo reunir os conhecimentos que compartilham os mesmos objetos de estudo e 

facilita a comunicação e o desenvolvimento de uma prática escolar integradora e crítica. 

Cabe a cada área auxiliar o aluno a estabelecer as sínteses necessárias, a partir dos 

diferentes discursos e práticas de cada uma das disciplinas. (subsídio 3, pp. 18,20, 2010) 

A distribuição dos conteúdos é pensada, sem dúvida, a partir da realidade das 

escolas, levando em conta suas especificidades e realidades locais. Além dos conceitos 

específicos, constituem-se conteúdos mínimos de um currículo as aprendizagens em 

termos de habilidades escolares. ( subsídio 3, pp. 19-20, 2010) 

A proposta educativa salesiana enfatiza a importância das relações interpessoais 

de igualdade, idoneidade, reciprocidade e solidariedade. Ou seja, além de ensinar os 

conteúdos específicos, a escola é corresponsável pelo desenvolvimento de atitudes e 

valores apresentados aos alunos: atitudes que permitam ao aluno aprender; valores da 

vida e da paz; a dimensão cultural de nossa sociedade. 

O material didático fornecido ao professor e ao aluno, tem como função ser um 

dos instrumentos de implantação do projeto, bem como direcionar a formação 

continuada dos professores e garantir a apropriação dos conhecimentos pelos alunos. 

(subsídio 3, pp. 28-29, 2010) 

Quanto a formação continuada dos professores, há uma política comprometida 

com o estabelecimento de uma interlocução com os docentes das escolas, promovendo o 

engajamento de cada profissional na proposta curricular pedagógica, o que irá garantir o 

envolvimento e o desenvolvimento do currículo de forma eficaz. 

O quadro a seguir, explicita de forma completa, toda a estrutura do currículo da 

RSE. 
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BASE ESTRUTURADORA DO CURRÍCULO DA REDE SALESIANA DE 

ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missão da Escola Salesiana: 

 

Fornecer razões de vida e de esperança às novas gerações. 

   

 

 

1-Sistema Preventivo  

2-Bases Legais 

3- Fontes do currículo  

 

1 

Razão 

Religião 

Amorevolezza 

 

2 

LDB 9394/96 

Parâmetros Curriculares 

Nacionais  

 

3 

Socioantropológica 

Psicológica 

Pedagógica  

Epistemológica 
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• HABILIDADES 
COMUNS 

COMPONENETES CURRICULARES/ CONTEÚDOS MÍNIMOS E 
CONTEÚDOS EXPANDIDOS 
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Figura 1- Base Estruturadora do Currículo da Rede Salesiana de Escolas- Ensino 

Fundamental 

 

 

Apresentaremos agora as áreas do conhecimento definidas no Projeto 

Pedagógico da Rede Salesiana de Escolas e como elas se estruturam. Em seguida, 

apresentaremos o quadro curricular geral dos conteúdos. 

 

2.4.1   A  área de Ciências da Natureza e Matemática 

 

A área de Ciências da Natureza e Matemática engloba as ciências que têm em 

comum a investigação da natureza e dos desenvolvimentos tecnológicos, compartilham 

linguagens para a representação e sistematização do conhecimento de fenômenos e 

processos naturais e tecnológicos. As disciplinas ciências, química, física, biologia e 

matemática, compõem a cultura científica e tecnológica que, como toda cultura humana, 

pode ser vista como resultado e instrumento da evolução social e econômica, na 

atualidade e ao longo da história. 

Além do que já foi exposto em relação ao projeto pedagógico da Rede Salesiana 

de Escolas, as disciplinas assim organizadas, favorece a apresentação dos seus objetivos 

educacionais em termos de conjuntos de habilidades específicas dessas disciplinas, por 

exemplo, a resolução de problemas, a experimentação, a observação e a investigação. 
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É importante perceber que, internamente, há uma articulação didática e 

pedagógica entre ciências, biologia, química, física e matemática, oportunizando ao 

aluno relacionar os conhecimentos e fazê-los dialogar durante o processo de 

aprendizagem. 

De acordo com os documentos analisados, Manual do Professor (2010) a 

elaboração da proposta de ensino de cada uma das disciplinas, levou em conta o fato de 

que elas incorporam e compartilham, de forma explícita e integrada, conteúdos de 

disciplinas afins, como astronomia, ecologia e geologia. Assim também, integram 

aspectos biológicos, físicos, químicos e matemáticos, presentes nas questões 

tecnológicas, econômicas, ambientais e sociais, de forma contextualizada no ambiente 

em que o conhecimento científico se desenvolve, e não em separado, como apêndices 

ou aplicações de uma ciência básica. 

 

2.4.1.1  Habilidades comuns no aprendizado das Ciências da Natureza e da 

Matemática 

 

 As habilidades comuns que orientam o aprendizado nesta proposta curricular, 

segundo Manual do Professor (2010) devem ser promovidas pelo conjunto das 

disciplinas desta área, que é muito mais que uma reunião de especialidades. Respeitando 

a diversidade das ciências, conduzir o ensino dando-lhe realidade e unidade é 

compreender que muitos aprendizados científicos devem ser promovidos em comum, ou 

de forma convergente, pelas Ciências do Ensino Fundamental, pela Biologia, pela 

Física, pela Química e pela Matemática, a um só tempo, reforçando o sentido de cada 

uma destas disciplinas e propiciando ao aluno a elaboração de abstrações cada vez mais 

amplas em torno da forma de pensar e dos conhecimentos específicos da área. 

 O domínio de linguagens, para a representação e a comunicação científico-

tecnológica, é um campo comum a toda a ciência e a toda a tecnologia, com sua 

nomenclatura, seus símbolos e códigos, suas designações de grandezas e unidades, boa 

parte dos quais já incorporados à linguagem cotidiana moderna. A articulação desta 

nomenclatura, destes códigos e símbolos, em sentenças, diagramas, gráficos, esquemas 

e equações: a leitura e interpretação destas linguagens, seu uso em análises e 

sistematizações de sentido prático ou cultural são construções características desta área 

de conhecimento e, hoje, integram um instrumental necessário também para atividades 

econômicas e para o pensamento social. Por isso, o desenvolvimento de processos de 
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leitura e interpretação de textos da área deve ser tomado como um aspecto formativo de 

interesse amplo, ou seja, no ensino de cada disciplina científica, este desenvolvimento 

não está somente a serviço desta ciência ou das ciências, mas sim, promovendo uma 

possibilidade de o aluno conquistar uma chave importante de acesso ao conhecimento 

científico. 

 O conhecimento do sentido da investigação científica, dos seus procedimentos e 

dos métodos é algo que se desenvolve em cada uma das disciplinas a área e no seu 

conjunto. Isso se traduzirá na realização de medidas, na elaboração de escalas, na 

construção de modelos representativos e explicativos, essenciais para a compreensão de 

leis naturais e de sínteses teóricas. A distinção entre modelo e realidade, entre 

interpretação e fenômeno, o domínio dos conceitos de interação e de função, de 

transformação e conservação, de evolução e identidade, de unidade e diversidade, de 

equivalência e complementaridade não são tarefas dessa ou daquela ciência, são 

instrumentos gerais, desenvolvidos em todo o aprendizado científico, desde as séries 

iniciais da escolaridade. 

Da mesma forma, o contexto em que se desenvolvem e se aplicam os 

conhecimentos científicos e tecnológicos, hoje ou no passado, não é essencialmente 

diferente para cada uma das disciplinas da área e o caráter histórico da construção 

desses conhecimentos é também um traço geral. Pode haver certas especificidades, mas 

elas não impedem que a história das ciências seja compreendida como um todo, dando 

realidade a uma compreensão mais ampla da cultura, da política, da economia, no 

contexto maior da vida humana. Por tudo isso, a análise e interpretação de fatos e ideias 

científicas; a coleta e organização de informações, seja  em experimentos, investigação, 

seja em resolução de problemas; o estabelecimento de relações entre conceitos; a 

formulação de perguntas e hipóteses devem ser vistos como uma responsabilidade que 

ultrapassa o domínio específico de cada uma das ciências. 

 

2.4.2  A área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) para a área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, a linguagem é considerada como a capacidade 

humana de articular significados coletivos em sistemas arbitrários de representação, que 

são compartilhados e que variam de acordo com as necessidades e experiências da vida 

em sociedade. A principal razão de qualquer ato de linguagem é a produção de sentido. 
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 A proposta curricular em estudo partiu desta premissa e segundo o Manual do 

Professor de Língua Portuguesa (2010) os objetivos estabelecidos consideram o 

desenvolvimento de competências sugeridas pelos PCNs. 

Assim sendo, a vivência é ponto fundamental, na qual o aluno possa 

compreender e usar as diferentes linguagens como meios de organização da realidade, 

pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. De acordo com 

o Manual do Professor (2010) isso exige que o aluno possa analisar, interpretar e aplicar 

os recursos expressivos da linguagem, relacionando textos com seus contextos, 

confrontando opiniões e pontos de vista e respeitando as diferentes manifestações da 

linguagem utilizadas por diferentes grupos sociais, em suas esferas de socialização. A 

Língua é assim vista como patrimônio nacional e internacional, com suas diferentes 

visões de mundo. 

Utilizar-se da linguagem é saber colocar-se como protagonista do processo de 

produção/recepção. É também entender os princípios das tecnologias da comunicação e 

da informação, associando-as aos conhecimentos científicos, e às linguagens que lhe 

dão suporte. 

Nesta proposta curricular e sobretudo na área de linguagens, códigos e suas 

tecnologias, recusa-se o conhecimento de natureza enciclopédica, sem significação 

prática. Deve-se proporcionar amplas possibilidades de interação do aluno com a 

sociedade e o meio ambiente, um aumento do seu poder como cidadão, implicando 

maior acesso às informações e melhor possibilidade de interpretação dessas informações 

nos contextos sociais em que lhe são apresentadas. 

Nessa nova perspectiva, o trabalho com o ensino parte da premissa da 

construção do conhecimento literário e linguístico, articulado com as outras linguagens 

da área e relacionando com o mundo. 

As linguagens são consideradas nesta proposta, mais do que objetos de 

conhecimento, são meios para o conhecimento. O ser humano conhece o mundo pelas 

suas linguagens, seus símbolos. Assim, na medida em que ele se torna mais competente 

nas diferentes linguagens, torna-se mais capaz de conhecer o mundo.  

Todo o conhecimento, sobretudo os relacionados às linguagens são apropriados 

mais facilmente quando esse é contextualizado, ou seja, quando faz sentido dentro de 

um encadeamento de informações, conceitos e atividades. Dados, informações, ideias e 

teorias não podem ser apresentadas de maneira estanque, separados de suas condições 

de produção, do tipo de sociedade em que são gerados e recebidos, de sua relação com 



54 

 

 

 

outros conhecimentos. Do ponto de vista da proposta em estudo, a contextualização é 

fundamental e nesse caso, pode se dar em três níveis, a saber: 

 

1- Contextualização sincrônica: ocorre num mesmo tempo, analisa o objeto 

em sua relação e à época e à sociedade que o gerou. Quais foram as 

condições e as razões da sua produção? De que maneira ele foi recebido 

em sua época? Como se deu o acesso a esse objeto? Quais as condições 

sociais, econômicas e culturais da sua produção e recepção? Como um 

mesmo objeto foi apropriado por grupos sociais diferentes? 

2- Contextualização diacrônica: ocorre através do tempo, considera o objeto 

cultural no eixo do tempo. De que maneira aquela obra, aquela ideia ou 

aquela teoria se inscreve na história da cultura, da arte e das ideias? Como 

ela foi apropriada por outros autores em períodos posteriores? De que 

maneira ela apropriou de objetos culturais de épocas anteriores a ela 

própria? 

3- Contextualização interativa: permite relacionar o texto com o universo 

específico do leitor. Como esse texto é visto hoje? Que tipo de interesse 

ele ainda desperta? Qual característica desse objeto que faz com que ele 

ainda seja estudado, apreciado, valorizado? ( RSE, MANUAL DO 

PROFESSOR, 2010) 

 

Ao analisar todas as propostas do currículo de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, pudemos entender que essa questão da contextualização está 

extremamente relacionada à intertextualidade, que está relacionada á 

interdisciplinaridade, ou seja, de que maneira cada objeto cultural se relaciona com 

outros objetos culturais? Como uma ideia, um mesmo sentimento, uma mesma 

informação é tratada pelas diferentes linguagens?   

Percebemos então que todos os conceitos e elementos da linguagem estão 

amarrados entre si e são tratadas de forma contextualizada, gerando a 

interdisciplinaridade, de forma  natural. 

Outro aspecto importante presente na proposta curricular em estudo, é que o 

sujeito constrói a sua identidade na relação com as diversas linguagens e, em particular, 

com a sua língua materna. E a identidade depende também de compreender, aceitar e 

respeitar a diversidade social, cultural, política e das linguagens. 

Nesse sentido, de acordo com as orientações dadas no Manual do Professor, 

fundamenta-se na ideia de que a construção do conhecimento humano, o 

desenvolvimento das artes, da ciência, da filosofia e da religião foi possível graças à 
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linguagem, que permeia a elaboração e a construção de todas as atividades do homem. 

Não apenas a representação do mundo, da realidade física e social, mas também a 

formação da consciência individual, a regulação dos pensamentos e da ação, próprios ou 

alheios, ocorre na e pela linguagem. 

Entende-se que a língua é uma força ativa na sociedade, um meio pelo qual os 

indivíduos e grupos controlam outros grupos ou resistem a esse controle, um meio para 

mudar a sociedade ou para impedir a mudança, para afirmar ou suprimir as identidades 

culturais. Ter domínio da língua é, pois, participar ativamente da sociedade. 

Ao analisar a proposta, percebe-se que o exercício contínuo das diferentes 

práticas, aliado à reflexão constante sobre os usos da linguagem permite a ampliação 

dos recursos expressivos. A leitura de textos pertencentes a diferentes gêneros, de textos 

próprios ou alheios e a observação e análise de marcas linguísticas recorrentes 

possibilitam ao aluno ampliar seu repertório, para responder às exigências impostas 

pelas diversas situações comunicativas. Nesse sentido, o estudo da gramática normativa 

não se constitui em um fim em si mesma, mas contribui para o desempenho linguístico 

do aluno, tanto na recepção quanto na produção de textos orais. 

Outro aspecto a considerar, é o estudo da norma padrão em paralelo a outras 

normas diferentes dela. O que fica claro para o aluno é que há uma diferença e uma 

adequação da língua, e não um erro ou ausência de legitimidade. 

Ressalta-se também na proposta que é de fundamental importância ampliar o 

repertório e formar leitores e escritores, inserindo a escola como espaço de exercício da 

leitura com fruição, de leituras analítico-reflexivas e produções escritas em que o 

estudante reflita sobre elas e aprenda a manipulá-las, corrigi-las e reestruturá-las. 

Conforme está estabelecido no Manual do Professor (2010) são habilidades 

específicas a serem adquiridas pelos alunos nesta área: 

 

- analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando 

texto e contexto de uso. 

- identificar a motivação social dos produtos culturais na sua 

perspectiva sincrônica e diacrônica. 

- confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 

manifestações da linguagem verbal. 

- recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas de construção do 

imaginário coletivo. 

- analisar diferentes abordagens de um mesmo tema. 
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- resgatar usos literários das tradições populares. 

Expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com 

eficácia em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir 

textos- tanto orais como escritos- coerentes, coesos, adequados a seus 

destinatários, aos objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados. 

- utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da variedade 

lingüística valorizada socialmente, sabendo adequá-los às 

circunstâncias da situação comunicativa de que participam. 

- conhecer e respeitar as diferentes variedades linguísticas do 

português falado. 

- compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em 

diferentes situações de participação social, interpretando-os 

corretamente e inferindo as intenções de quem os produziu.  (RSE, 

MANUAL DO PROFESSOR, 2010 ) 

 

 

2.4.3  A área de Ciências Humanas e suas Tecnologias 

 

 Conforme está circunscrito no Projeto Pedagógico da RSE, as disciplinas 

História, Geografia e Ensino Religioso, integrarão a área de Ciências Humanas, 

evidenciando assim o fortalecimento de discussões capazes de garantir aos alunos a 

possibilidade de lerem, interpretarem, compreenderem melhor o mundo ao seu redor. 

 Os conceitos que serão desenvolvidos na área de Ciências Humanas, de acordo 

com o Manual do Professor, 2010, serão articulados entre os conceitos provenientes da 

área e as habilidades comuns que irão garantir tanto o acesso aos conhecimentos 

sistematizados quanto aos saberes provenientes de outras esferas do social. 

 Seguindo as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais, são 

incorporados aos conceitos da área de Ciências Humanas, outros temas que ampliam o 

olhar do aluno sobre a realidade. Para tanto, utiliza-se de noções e ideias de áreas do 

conhecimento como a Antropologia, a Sociologia, a Filosofia, fortalecendo a 

compreensão sobre aspectos fundamentais à vida, como por exemplo: a noção de 

cultura, a temática da juventude, deferentes concepções de tempo e outras concepções 

relevantes á formação do sujeito. 

 De acordo com o Manual do Professor (2010) considera-se, do ponto de vista 

conceitual, que o objeto das Ciências Humanas, na contemporaneidade, são os grupos 
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humanos e suas relações no espaço e no tempo, o que inclui ações, representações, 

interações e ritmos de tempo diferenciados. 

 Os autores das obras de Ciências Humanas valorizam os saberes produzidos 

socialmente por meio do processo comunicativo, nas relações entre diferentes grupos da 

sociedade.  Dentro das obras há depoimentos de crianças, de jovens, de filósofos e todos 

possuem valor enquanto documento, pois todos fornecem matéria-prima para a 

discussão e apropriação, em sala de aula, dos diferentes modos de se pensar o cotidiano 

e a realidade. 

 Nesse sentido, os autores não estabelecem uma relação de conhecimento neutro 

e estático. O conhecimento nas obras está relacionado ao fato de que todo conhecimento 

é historicamente produzido e que comporta diferentes pontos de vista sobre o mundo em 

que vivemos. 

 Os autores entendem que pensar assim as Ciências Humanas significa projetar, 

em toda a coleção, uma metodologia que aposta no reconhecimento do espaço local 

como produtor de significados, fazendo o trabalho escolar estender-se para além da sala 

de aula e dos estudos proporcionados pelos textos escritos. São sugeridas metodologias 

que evidenciam a diversidade de experiências locais e assim, propiciam a intervenção 

no espaço de vivência dos alunos. 

 A partir das reflexões e análises feitas acerca da proposta curricular da RSE, 

sobretudo na área de Ciências Humanas, a missão primeira está voltada para formar um 

cidadão comprometido com a dignidade humana e a vida; autônomo, crítico, solidário e 

capaz de respeitar as diferenças culturais. Um sujeito também com possibilidade de 

autoconstrução da autonomia por meio da capacidade de adquirir, potencializar e 

explorar a experiência pessoal; de elaborar estratégias de conhecimento e 

comportamento e de optar e modificar escolhas. 
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2- AS CONCEPÇÕES CURRICULARES: DE UMA VISÃO TRADICIONAL A 

UMA VISÃO PÓS-CRÍTICA 

 

Na história da educação brasileira, muitas foram as políticas educacionais 

voltadas para a melhoria da qualidade dos processos pedagógicos. Dentre essas 

políticas, destaca-se o currículo, que de acordo com uma tendência ou outra, teve uma 

razão de ser, teve uma concepção que o fundamentou, teve uma visão, que de acordo 

com a pedagogia, se denominou visão tradicional, crítica ou pós-crítica. 

Iniciamos a nossa discussão pelas diferentes concepções de currículo, que, ao 

longo da história, marcam uma respectiva visão de mundo, posicionamento pedagógico 

e expressam os contextos político, econômico e social vigentes. 

De acordo com Pedra (1997) as definições de currículo não são coisas dadas, 

coisas  que estão aí, pertencentes à natureza, à espera daquele que primeiro as alcance. 

São, antes disso, produções humanas e, como tais, carregam as marcas do tempo e do 

espaço social de suas construções. 

Sabe-se que o termo currículo vem do latim Curriculum, que significa carreira, 

curso, percurso, lugar onde se corre, campo ( do verbo currere, ato de correr, percurso 

feito na pista). A partir dos sécs. XVI a XVII, passa a ser aplicado às instituições de 

ensino, como exemplo pode-se citar o Ratio Studiorum, 1599. O uso desse currículo 

sofre um certo refluxo, vindo a ser utilizado a partir do início do séc. XX, com o 

processo de expansão das escolas públicas americanas e seu desejo de controle de 

qualidade. Surge nesse contexto a teoria tradicional de currículo, que embasou grandes 

frentes educativas, aceito pela maioria das escolas, professores, estudantes e 

administradores escolares. 

No entanto, como esta questão norteia o processo educacional e suas 

implicações no desenvolvimento da sociedade, surgem outras teorias para questionar, 

explicar, reconstruir novas concepções curriculares. 

Essas teorias que tinham como intento formar concepções curriculares, se 

orientavam por questões como: qual conhecimento deve ser ensinado? O que os alunos 

devem saber? Qual conhecimento ou saber é considerado importante ou válido para 

merecer ser contemplado no currículo? Ao se refletir sobre essas perguntas, houve a 

preocupação de justificar a escolha por tais conhecimentos e saberes e não por outros e 

o que os reflexos de tais conhecimentos iriam incidir sobre a formação dos alunos, o 

que devem ser e se tornar a partir desses conhecimentos. 
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A partir do exposto, se percebe o currículo como elemento fundamental na 

estrutura da escola, que influencia diretamente a formação dos sujeitos que fazem 

parte do processo educacional, incidindo decisivamente sobre as respostas que cada 

indivíduo dá na sociedade. 

 

2.1 Teorias curriculares subjacentes aos fazeres pedagógicos dos professores 

 

Apresentamos as concepções curriculares, da teoria tradicional à teoria pós-

crítica, e suas implicações nos processos pedagógicos escolares.  

Como se sabe, o termo currículo surge, na literatura educacional, no início do 

século XX, nos Estados Unidos, quando a industrialização toma impulso e a 

necessidade de mão - de -obra impõe-se de modo definitivo. 

O processo de industrialização fez-se com a expropriação do saber artesanal, 

produzindo em escala industrial o que antes era produzido em escala familiar: O “saber 

fazer”, que era patrimônio familiar, passa ao “poder fazer” industrial. 

Segundo Lasch, 1991 ( pp41-42, apud Pedra, 1997) depois de ter expropriado as 

famílias de suas ferramentas de produção, concentrando-as na fábrica, os industriais, 

durante as primeiras décadas do século XX, tiveram uma visão egocêntrica do 

conhecimento que se processava na indústria, nos meios de produção.  

 

Passaram a expropriar também os conhecimentos técnicos do operário. 

Através da “direção científica” parcelaram o processo de produção, 

atribuíram uma função específica a cada operário na linha de 

montagem e guardaram para si próprios o conhecimentos do processo 

produtivo como um todo. ( LASCH, 1991, apud PEDRA, 1997). 

 

 

Por essa via, o conhecimento foi transformado, ele mesmo, em uma indústria. O 

operário e sua família já não mais detinham o saber fazer, saber que foi fragmentado e 

distribuído entre várias “seções” da indústria. 

Silva (2003) explica que essa teoria teve como principal representante Bobbit, 

que escreveu sobre o currículo em um momento no qual diversas forças políticas, 

econômicas e culturais procuravam envolver a educação de massa para garantir que sua 

ideologia fosse garantida. 

Nesse contexto, surge a concepção de currículo, supostamente influenciada pela 

“Teoria da Administração Científica”, elaborada por Bobbitt, (1971, apud Pedra, 1997) 

conceituando currículo como: o conjunto ou série de coisas que as crianças e os jovens 
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devem fazer e experimentar a fim de desenvolver habilidades que os capacitam a decidir 

assuntos da vida adulta. 

A palavra – chave era eficiência e o currículo era uma questão de organização e 

ocorria de forma mecânica e burocrática. A tarefa dos especialistas em currículo era 

fazer um levantamento das habilidades, como essas habilidades seriam desenvolvidas, 

planejar, elaborar instrumentos de medição para verificar se as habilidades foram 

atendidas. 

Nessa mesma linha de pensamento, no final dos anos 40, Tyler (1949), definiu 

as quatro questões básicas que qualquer currículo deveria responder: a) Que finalidades 

educacionais devem procurar a escola atingir? b) Como podem selecionar as 

experiências de aprendizagem que podem ser úteis para alcançar estes objetivos? c) 

Como podem organizar as experiências  de aprendizagem para uma instrução eficaz? d) 

Como se pode avaliar a eficácia das experiências de aprendizagem? 

Numa concepção mais progressista, mas também tradicional, surge uma outra 

concepção de currículo com Dewey (1971, apud Pedra, 1997) que enfatiza currículo 

como sendo o ambiente que era fornecido ao estudante para experienciar a vida mesmo. 

Nesse caso, o eixo de referência para Dewey era a experiência da cultura inerente a cada 

estudante. 

Essa concepção curricular influenciou de forma decisiva na construção do 

pensamento curricular brasileiro. Aliás, as concepções curriculares surgidas no Brasil, 

foram transplantadas das concepções norte-americanas, exprimindo então o conteúdo e 

a forma do pensar e fazer currículo. 

Na década de 1950, Roberto Moreira publica o livro Introdução ao estudo do 

currículo da escola primária e o autor diz que currículo escolar é o conjunto organizado 

das atividades de aprender e ensinar, que se processam na escola. Segundo Moreira, 

(1950, apud Pedra, 1997) na escola tradicional currículo é o grupo de programas 

educativos adotados por uma escola ou sistema e, na escola moderna, currículo é 

entendido como um conjunto de todas as experiências do aluno ( atos, fatos e crenças) 

sob a influência da escola. 

Uma outra concepção de currículo vem de Saviani (2006), que para ele é um 

documento que organiza e sistematiza o saber escolar, de forma a dosar e sequenciar os 

conteúdos integrando-os à teoria e à prática; possibilitando assim, a concretização do 

processo de apropriação de conhecimentos. Saviani (2006) afirma que o currículo 
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estabelece ainda, prioridades segundo as finalidades da educação, de acordo com o 

público a que se destina e com os interesses dos atores em disputa. 

Em função disso, pode-se dizer que a proposta curricular não é um documento 

neutro. Ao contrário, carrega em si o posicionamento político e educacional dos seus 

elaboradores e, por conseguinte, da instituição que a adotou como documento orientador 

do ensino.  

Considerando todas essas concepções de currículo, entendemos que não é 

simplesmente selecionar ou organizar experiências de aprendizagem, mas definir a 

finalidade da educação. Antes de conceituar currículo e definir como o queremos, 

precisamos refletir sobre que pessoa queremos formar; por que a concepção de currículo 

tem que ser enraizada, plasmada no sujeito que aprende e que ensina. É preciso também 

interrogar sobre as intenções e funções sociais da escola e quais os saberes relevantes 

em cada cultura que se deseja que os seus cidadãos possuam. Nesse sentido, a função do 

currículo seria a de materializar todas essas intenções, tornando-as explícitas, 

susceptíveis de serem debatidas e conhecidas pelo conjunto da sociedade, e para 

poderem servir de orientação aos diversos agentes que irão intervir na planificação e 

concretização do processo de ensino e aprendizagem. 

Nesta perspectiva currículo é toda atividade humana que se desenvolve de 

maneira intencional na escola sob a mediação do professor, incorporando aí, as 

experiências do indivíduo adquiridas fora da escola, a sua cultura, sua identidade e os 

conhecimentos produzidos a partir da dinâmica da sociedade e seus elementos 

constitutivos, visando o ensino e a aprendizagem de aportes culturais selecionados e 

institucionalmente tidos como relevantes para as pessoas.  

Neste sentido o ponto de partida do currículo escolar é a necessidade, o desejo, o 

motivo, a mobilização, o inconformismo com a situação presente do conhecimento, da 

cultura e da sociedade, para desencadear a intencionalidade, a objetivação dos 

princípios da escola. Nesse campo se configura o currículo escolar, como mola 

propulsora de todo fazer pedagógico e como representação cultural do cotidiano escolar. 

Entre os teóricos de currículo há um consenso no que diz respeito ao que no 

currículo está representado, enquanto expressão do cotidiano escolar. Segundo Pedra 

(1997) qualquer currículo traz a marca da cultura na qual foi produzido. Por tal razão é 

que se pode entender que no currículo estão contidos mais que os conteúdos que 

constituem as disciplinas. O currículo também abriga as concepções de vida social e as 

relações que animam e legitimam aquela cultura.  
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Este modo de entender o currículo, segundo Pedra (1997), embora nem sempre 

explicitado com clareza, não é novo entre os sociólogos da educação. Um exemplo 

desse entendimento sobre currículo está baseado em Durkheim, apud Pedra (1997) que 

mostra em seus estudos que os sistemas educacionais não visam, em primeiro lugar, ao 

desenvolvimento do indivíduo como indivíduo; visam antes, integrá-lo em sua cultura. 

Com uma visão bem tradicional, a educação nesta perspectiva, teria uma 

finalidade conservadora: moldar os indivíduos à imagem que a cultura vigente 

estabelece para seus membros. Assim, segundo Durkheim, citado por Pedra (1997) as 

sociedades utilizam as instituições educativas como meios de conservação do seu 

particular modo de existir. Para Durkheim, seria impossível uma educação ideal, 

adequada a todos os homens em todos os tempos e em todos os lugares.  

Os reflexos desses pensamentos é que o professor, na visão durkheimiana, atua 

em nome do estado e é o legítimo representante da cultura na interior da instituição 

escolar e assume uma postura de autoridade em relação ao aluno. 

Sobre essa relação professor aluno no contexto da sala de aula e da 

aprendizagem, Paulo Freire (1974) faz severas críticas sobre esse processo que no 

momento denominou de “Educação Bancária” e que suas características servem para 

ilustrar como era a relação com o conhecimento na escola tradicional.  

Embora sejam largamente conhecidas, não será de todo supérfluo relembrar 

essas características da concepção bancária apontadas por Freire (1974): 

 

O educador é o que educa; os educandos, os que são educados; 

O educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; 

O educador é o que pensa; os educandos, os pensados; 

O educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam 

docilmente; 

O educador é o que disciplina, os educandos, os disciplinados; 

O educador é o que opta e prescreve sua opção, os educandos, os que 

seguem a prescrição; 

O educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que 

atuam, na atuação do educador; 

O educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais 

ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele; 

O educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade 

funcional, que opõem antagonicamente à liberdade dos educandos; 

estes devem adaptar-se às determinações daquele; 

O educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros 

objetos. (FREIRE, 1974, pp. 68-69)  
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 A escola nesta perspectiva revelava-se como um instrumento eficaz na 

reprodução das desigualdades sociais. Segundo Bourdieu e Passeron (1969, apud Pedra, 

1997) ela legitima e reproduz as relações de produção, mediante duplo mecanismo: 

 

a) Inculca um sistema de valores que é o da classe dominante; 

b) Elimina do sistema escolar, pela ritualização do exame, as classes 

populares, reservando a aprendizagem da cultura aos grupos 

dominantes, ou antes, seus herdeiros. (BOURDIEU E 

PASSERON, 1969, APUD PEDRA, 1997) 

 

 

Sendo assim, o currículo pautado nesta perspectiva, nada mais é do que um 

contenedor das representações das classes dominantes, e o professor nada mais é do que 

o condutor das tarefas próprias para a conservação do poder cultural das classes 

dominantes.  

No final dos anos 60, um novo modo de compreender a relação escola/sociedade 

começou a ser difundida sobretudo pelos fundadores da nova sociologia da educação, 

imprimindo discussões teóricas até então ignoradas. 

Surgem então, as teorias críticas e pós- críticas de currículo, que de uma forma 

ou de outra, definiram os rumos dos projetos educativos, seja numa dimensão mais 

teórica, seja numa dimensão mais prática. Muitas vezes, ficando somente, no campo das 

ideias, sem reflexo algum na prática dos professores, no cotidiano escolar.  

As teorias críticas e pós-críticas, nasceram da insatisfação das pessoas 

envolvidas com o estudo sobre currículo. Um grande movimento surge para contestar e 

reconceptualizar o que os teóricos do currículo tradicional, Bobbit e Tyler, 

estabeleceram como parâmetro. 

Nessa nova concepção, a ênfase está no significado subjetivo das experiências 

pedagógicas e curriculares de cada indivíduo. Isso significa observar as experiências 

cotidianas sob uma perspectiva profundamente pessoal e subjetiva, levar em 

consideração as formas pelas quais estudantes e docentes desenvolviam, por meio de 

processos de negociação, seus próprios significados sobre o conhecimento. 

Com o advento das teorias críticas se faz uma ampla reflexão sobre as relações 

de poder constituídas na sociedade. Silva (2009, 99), revela que, com as teorias pós-

críticas o mapa do poder é ampliado para incluir os processos de dominação centrados 

na raça, na etnia, no gênero, na sexualidade. 

Sacristán (2000) chama atenção para o que denomina de "quatro celebrações no 

final do século XX": o triunfo do projeto iluminista, a lamentação de seu fracasso e 
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desnaturalização, o esclarecimento da pós-modernidade pessimista e crítica do projeto 

de sociedade e suas realizações e o ressurgimento da esperança renovada em um projeto 

matizado e revigorado. 

Santos (1999),  revela que a teoria crítica tem uma  preocupação epistemológica 

com a natureza e validade do conhecimento científico, uma vocação interdisciplinar, 

uma recusa da instrumentalização do conhecimento científico ao serviço do poder 

político e econômico (...) uma concepção de sociedade que privilegia a identificação dos 

conflitos e dos interesses (...) um compromisso ético que liga valores universais aos 

processos de transformação social". 

Neste sentido, os estudos desenvolvidos, preconizam que a teoria crítica 

desempenha um papel fundamental na reconstrução da educação, pois não será uma 

ciência empírico-analítica, baseada no interesse técnico, mas uma ciência crítica que 

persegue um interesse educativo de desenvolvimento da autonomia racional e 

valorização das diversas culturas que permeiam o espaço educativo. 

 O currículo crítico é por princípio um espaço de contestação, uma outra forma 

de olhar a realidade e um compromisso político com o que pensamos e fazemos, uma 

forma de lutar contra o consenso e contra a dominação e criar o impulso de lutar contra 

ela. 

Introduz-se então, a visão pós-crítica de currículo com a multiculturalidade, pois 

impõe o deslocamento de “cultura” para “culturas”, uma vez que a diversidade é 

pulsante, reveladora da necessidade de diálogos interculturais que, predominantemente 

desconstroem as imposições de culturas unificadoras.  

Assim, enfoca-se esta concepção de currículo em termos teóricos e práticos, 

considerando o diálogo com a diversidade cultural, a realidade significativa do sujeito 

aprendiz, a cultura que move uma geração e as diversidades existentes no cotidiano das 

pessoas, como pontos de referência para processar uma estrutura curricular. 

 

2.2 Os modelos curriculares pós-críticos e suas implicações no cotidiano escolar 

 

O contexto escolar está permeado por uma diversidade cultural que dá à escola 

uma posição privilegiada por reunir as diferentes concepções culturais em um mesmo 

espaço, porém é um grande e assustador desafio. Trabalhar na perspectiva da 

diversidade cultural significa uma ação pedagógica que vai além do reconhecimento de 

que os alunos sentados nas cadeiras de uma sala de aula são diferentes, por terem suas 
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características individuais e pertencentes a um grupo social, mas é preciso efetivar uma 

pedagogia da valorização das diferenças. O primeiro passo é analisar o currículo escolar 

a partir da visão pós- crítica e pós-estruturalista em que as concepções de raça, etnia, 

gênero, sexualidade, são reconceptualizadas pelos sujeitos gestores do processo 

educacional. 

 

2.2.1 O currículo pós – estruturalista 

 

O currículo é uma práxis, não um objeto estático, neutro. Enquanto práxis é a 

expressão da função socializadora e cultural da educação. Por isso, as funções que o 

currículo cumpre, como expressão do projeto cultural e da socialização, são realizadas 

por meio de seus conteúdos, de seu formato e das práticas que gera em torno de si. 

Desse modo, analisar os currículos concretos significa estudá-los no contexto em que se 

configuram e no qual se expressam em práticas educativas. Se visto dessa maneira é 

então, de acordo com Silva (2001),  

“espaço onde se concentram e se desdobram as lutas em torno dos diferentes 

significados sobre o social e sobre o político. É por meio do currículo, 

concebido como elemento discursivo da política educacional, que os 

diferentes grupos sociais, especialmente os dominantes, expressam sua visão 

de mundo, seu projeto social, sua verdade.” (Silva, 2001b, p.10) 

A história das concepções de currículo é marcada por decisões básicas tomadas 

com o intuito de em primeiro lugar, racionalizar, de forma administrativa, a gestão do 

currículo para adequá-lo às exigências econômicas, sociais e culturais da época; em 

segundo lugar, elaborar uma crítica à escola capitalista; em terceiro lugar, compreender 

como o currículo atua, e por fim, propor uma escola diferente seja na perspectiva 

socialista, seja na perspectiva libertária. 

As reflexões acerca das teorias pós-críticas do currículo, desencadearam uma 

análise mais ampliada das relações de poder que inclui, inevitavelmente, questões pouco 

discutidas e consideradas tabus pela escola tradicional, que são os processos de 

dominação centrados na raça, etnia, gênero, sexualidade, cultura e rejeita-se a ideia de 

consciência coerente e centrada, questiona-se a subjetividade e os significados 

produzidos nas relações sociais e de poder que os indivíduos estabelecem entre si, 

constituindo assim um amplo e diverso universo de sujeitos e de cultura. 

Historicamente, o pós-estruturalismo, embora tenha suas origens francesas, parte 

das formulações filosóficas de Nietzsche, das contribuições de Martin Heidegger sobre 
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Nietzsche, das leituras estruturalistas de Freud e de Marx, que são decisivas para a 

emergência do pós-estruturalismo. Segundo os pós-estruturalistas, enquanto Marx havia 

privilegiado a questão do poder e Freud havia dado prioridade à ideia de desejo, 

Nietzsche não havia privilegiado qualquer um desses conceitos em prejuízo do outro. 

Assim, sua filosofia oferecia uma saída que combinava poder e desejo. Nesta direção, 

salienta-se a elaboração teórica feita por Deleuze, Derrida, Foucault, Klossowski e 

Koffman, a partir das leituras de Nietzsche, desde o início dos anos 60 até os anos 80. 

O pós-estruturalismo é inseparável também da tradição estruturalista da 

lingüística baseada no trabalho de Ferdinand de Saussure e de Roman Jakobson, bem 

como das interpretações estruturalistas de Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Louis 

Althusser e Michel Foucault (da primeira fase). O pós-estruturalismo, considerado em 

termos da história cultural contemporânea, pode ser compreendido no amplo 

movimento do formalismo europeu, com vínculos históricos explícitos tanto com a 

linguística e com a poética formalista e futurista quanto com a vanguarda artística 

europeia. 

A visão pós – estruturalista de currículo, põe as relações de poder e saber, a 

linguagem e o sujeito no centro das reflexões. Nesse sentido, de acordo com Foucault, 

considera-se  que as relações de poder e saber significam propriedade ou posse, e sugere 

que a referida noção seja trabalhada como um elemento, uma força dinâmica em 

constante circulação por todos os campos sociais dos quais participamos ou não. 

Por ser dinâmico e estar presente em todo lugar, o uso e/ou prática do poder 

acaba criando determinados saberes que, uma vez institucionalizados e postos em 

circulação, geram efeitos de poder e de verdade. Nesse processo, poder e saber são 

interdependentes, sendo o segundo uma espécie de manifestação de um querer ou desejo 

do primeiro, com este fazendo uso do saber e situando-se “na origem do processo pelo 

qual nos tornamos sujeitos de um determinado tipo” (SILVA, 2005, p 120). 

A interdependência entre poder e saber é articulada por meio de discursos, ou 

seja, conjuntos de enunciados que se apóiam ou têm base na mesma formação 

discursiva (Foucault, 1986). Além dessa articulação, a noção de discurso foucaultiana 

“chama a atenção para o papel exercido pela linguagem como elemento de constituição 

da realidade e sua cumplicidade com relações de poder” (Silva, 1995, p 249).  

Neste sentido, a linguagem aqui é entendida enquanto construção sócio-política 

e não como um puro sistema homogêneo de relações construído de forma autoritária e 

heterônoma entre os sujeitos. 



67 

 

 

 

A linguagem, então, não é considerada uma ferramenta neutra, que 

simplesmente dá acesso às realidades. Segundo Ogiba (1995): 

 

A linguagem não é neutra, que possibilita o acesso à realidade do mundo 

natural ou social, mas antes que é ela própria que constitui esse mundo. E, 

nesse sentido, realidade e homens/mulheres são constituídos pela e na 

linguagem, e não o contrário. Por conseguinte, é o lugar no qual o sujeito se 

constitui e onde deixa as marcas desse processo (OGIBA, 1995 p  234). 

 

O que os estudiosos do pós-estruturalismo propõem é o reconhecimento da 

heterogeneidade dos jogos de linguagem, sem pretensão de consenso, pois este é um 

valor ultrapassado, nas palavras de Lyotard (2002, p. 111). Ainda, segundo este autor 

(2002 , p. 208), “o obstáculo não depende da ‘vontade’ dos seres humanos em um 

sentido ou outro, depende da diferença ou da discrepância”. 

Desta forma, a linguagem passa por uma reconceitualização, saindo da 

concepção de um conjunto de signos estruturados e inflexíveis, para uma concepção de 

signos estruturados à base da diferença e da diversidade de significados que cada sujeito 

pode atribuir, dependendo do contexto em que esta linguagem se dá. 

Além da questão da linguagem, o pós-estruturalismo também tece algumas 

críticas em relação à concepção de sujeito. Nessa visão, fundamentando-se em Foucault, 

Silva (1995) argumenta que não existe sujeito a não ser como simples e puro resultado 

de um processo de produção cultural e social. 

Neste sentido, a concepção que se tem é o descentramento desse sujeito: 

desloca-se de uma perspectiva que dá valor a uma suposta identidade coesa, monolítica 

e coerente, origem do que diz e de suas vontades, para uma na qual o sujeito é uma 

espécie de lugar onde vários construtos sócio-culturais e formações discursivas agem 

entrecruzando-se e entrando em conflito constantemente.  

Segundo Veiga-Neto (2005 p 53), numa perspectiva foucaultiana, “o sujeito 

moderno não está na origem dos saberes; ele não é o produtor de saberes, mas, ao 

contrário, ele é um produto dos saberes. Ou, talvez melhor, o sujeito não é um produtor, 

mas é produzido no interior dos saberes”. 

A partir das compreensões acerca das relações de poder e saber, da linguagem e 

de sujeito, o currículo na visão pós- estruturalista precisa desconstruir todas as 

aberrações contidas nele, expressas em forma de conhecimento acerca de heterossexual 

e homossexual, masculino e feminino, negro e branco e quebrar todos os tabus presentes 

nas situações pedagógicas que respiram tais concepções. Descentralizar o sujeito, 
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descentralizar o conhecimento, já que somos sujeitos produzidos historicamente, 

movidos pela cultura e pelo discurso sempre em processo de reconstrução, num 

constante devir histórico, cultural e político. 

Este currículo tal como estamos discutindo, expressa uma pluralidade de vozes, 

que refletem as relações de poder, a historicidade, as identidades pessoais e coletivas, de 

gênero, raça e outras que permeiam o cotidiano escolar. 

Assim, nessa visão curricular, não há lugar para uma única cultura, para o 

reducionismo e nem para silenciar sobre as questões que revalorizam o sujeito enquanto 

construção social. 

Um currículo pós- estruturalista focaliza os processos pelos quais as diferenças 

são produzidas através das relações desiguais, assimétricas, diversas, plurais e 

multiculturais. 

A partir dessa concepção, o material didático adotado em análise, expressa um 

currículo que visa essa construção de conhecimento significativo a partir das 

concepções do sujeito que aprende e das relações que ele estabelece com o mundo, 

constituídos a partir das relações de poder, sociais e culturais. 

Os textos, as atividades e os conteúdos são efetivamente problematizadores e 

indagadores, procurando ressaltar as diferentes formas de interpretação veiculadas por 

cada aluno, ou por uma grande parte deles.  

Os textos são estimulados a serem lidos a partir da experiência de vida e da 

posição de sujeito de cada um, como forma de expressão das crenças, valores, história, 

provocando então a circularidade dos discursos, as diferenças culturais e o pensar 

subjetivo que permeia cada sujeito. 

Nesta perspectiva, as incertezas são provocadas como forma de desenvolver as 

múltiplas leituras que incidem sobre os alunos em sala de aula e ao mesmo tempo, 

inclusivo, por mediar a expressão de si, por fortalecer a expressão das identidades 

diversas, das várias posições dos sujeitos, dos vários discursos, das várias vozes. 

A prática dos professores, ou da maioria, está baseada nessa possibilidade, de 

não ver somente um coral com muitas vozes, um grupo diversificado em suas 

experiências particulares de vida e consequentemente com identidades diversas, mas de 

dar condições ao aluno de elaborar seu pensamento e a sua historicidade a partir das 

relações de poder que se constrói no cotidiano, recebendo influências e influenciando o 

outro, num processo de reciprocidade. 
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2.2.2 A teoria queer e suas implicações no currículo 

Nos últimos tempos vários campos teóricos entram em discussão acirrada sobre 

as novas políticas de conhecimento cultural. Desafiando o monopólio masculino, 

heterossexual e branco das Ciências, das Artes e das Leis, as chamadas “minorias”, se 

impõem diante das concepções conservadoras que movem a sociedade contemporânea 

para desafiar o pensamento hegemônico, perturbar e trazer novas formas de 

compreender a cultura, a sexualidade, a ética, a estética, o gênero e a etnia. 

Neste campo se encontra a teoria queer, que chega no universo acadêmico, não 

com o objetivo de introduzir um novo e contraditório conhecimento, mas para discutir o 

próprio conhecimento, que está além dos limites do pensável, do que é possível 

conhecer, como se dá esse conhecimento, o que se pode conhecer e o que precisa ser 

ignorado. 

Nesse sentido, vale refletir que é preciso ter em mente não apenas o alvo mais imediato 

e direto da teoria queer – o regime de poder-saber que, assentado na oposição 

heterossexualidade/homossexualidade, dá sentido às sociedades contemporâneas – mas 

também considerar as estratégias, os procedimentos e as atitudes nela implicados. A 

teoria queer permite pensar a ambigüidade, a multiplicidade e a fluidez das identidades 

sexuais e de gênero mas, além disso, também sugere novas formas de pensar a cultura, o 

conhecimento, o poder e a educação. 

 Silva (2007) sobre este assunto argumenta que: 

  

 
tal como o feminismo, a teoria queer efetua uma verdadeira 

reviravolta epistemológica. A teoria queer quer nos fazer pensar queer 

(homossexual, mas também “diferente”) e não straight (heterossexual, 

mas também “quadrado”): ela nos obriga a considerar o impensável, o 

que é proibido pensar, em vez de simplesmente considerar o pensável, 

o que é permitido pensar. 

(...) O queer se torna, assim, uma atitude epistemológica que não se 

restringe à identidade e ao conhecimento sexuais, mas que se estende 

para o conhecimento e a identidade de modo geral. Pensar queer 

significa questionar, problematizar, contestar, todas as formas 

bemcomportadas de conhecimento e de identidade. A epistemologia 

queer é, neste sentido, perversa, subversiva, impertinente, irreverente, 

profana, desrespeitosa.( SILVA, 1999) 

 

Neste sentido, um currículo queer estaria voltado para o processo de produção 

das diferenças e trabalhariam, centralmente, com a instabilidade e a precariedade de 

todas as identidades. Conforme Louro (2001), a discussão está centrada nas formas 
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como o ‘outro’ é constituído, e levaria a questionar as estreitas relações do eu com o 

outro. A diferença deixaria de estar lá fora, do outro lado, alheia ao sujeito, e seria 

compreendida como indispensável para a existência do próprio sujeito: ela estaria 

dentro, integrando e constituindo o eu. A diferença deixaria de estar ausente para estar 

presente: fazendo sentido, assombrando e desestabilizando o sujeito. Ao se dirigir para 

os processos que produzem as diferenças, o currículo passaria a exigir que se prestasse 

atenção ao jogo político aí implicado: em vez de meramente contemplar uma sociedade 

plural, seria imprescindível dar-se conta das disputas, dos conflitos e das negociações 

constitutivos das posições que os sujeitos ocupam. Dentro desse quadro, a polarização 

heterossexual/homossexual seria questionada. Analisada a mútua dependência dos 

pólos, estariam colocadas em xeque a naturalização e a superioridade da 

heterossexualidade.  

Louro (2001) afirma que para se construir uma pedagogia e um currículo queer 

não seria suficiente denunciar a negação e o submetimento dos/as homossexuais, e sim 

desconstruir o processo pelo qual alguns sujeitos se tornam normalizados e outros 

marginalizados. Tornar evidente a heteronormatividade, demonstrando o quanto é 

necessária a constante reiteração das normas sociais regulatórias a fim de garantir a 

identidade sexual legitimada. 

A partir dessas reflexões, percebe-se a importância de reinventar e reconstruir, 

como prática pedagógica, um conhecimento voltado para a socialização de um saber 

que circula na sociedade e que muitas vezes se silencia diante dele, ignorando-o. 

Neste sentido, há necessidade de uma “reviravolta epistemológica”, a ser 

produzida no campo curricular da escola em que atuo, pois segundo Louro (2001), uma 

pedagogia e um currículo conectados à teoria queer teriam de ser, portanto, tal como 

ela, subversivos e provocadores. Teriam de fazer mais do que incluir temas ou 

conteúdos queer; ou mais do que se preocupar em construir um ensino para sujeitos 

queer. 

É preciso sair de um currículo que fala aos sujeitos na sua “homogeneidade”, 

para um currículo que fala a todos e que assume o questionamento, a desnaturalização e 

a incerteza como estratégias férteis e criativas para pensar qualquer dimensão da 

existência. 

Este currículo está longe de ser efetivado na prática, pois há uma cultura 

conservadora, dominante e melindrosa no interior da escola e nas concepções dos 

profissionais que impedem essas mudanças conceituais e curriculares. 
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2.2.3 As teorias feministas e o currículo 

 

O currículo entendido como uma prática pedagógica que resulta da interação e 

da confluência entre as várias estruturas política, administrativa, cultural, social, escolar, 

demonstra que há ainda, uma aparente neutralidade no que se refere à igualdade, nas 

relações de poder, nas oportunidades de trabalho, nas orientações dos conteúdos 

escolares, com vistas ao ser homem e ser mulher. Conforme Silva ( 2005), 

Contudo, e apesar de excluídas dos jogos de poder, todo este 

processo preparado pelos homens parece ser realizado não só 

com a conivência das mulheres, como também com a sua 

participação. “Dispondo a socialização diferencial os homens 

ao amor pelos jogos de poder, as mulheres ao amor pelos 

homens que os jogam, o carisma masculino é por um lado, o 

encanto do poder, a sedução que a posse do poder exerce, 

por si própria, sobre corpos cujas próprias pulsões e cujos 

próprios desejos são politicamente socializados.” (SILVA, 

2005) 

 

Percebe-se que historicamente as mulheres ficaram sucumbidas ao discurso 

masculino, e machista, e que irônica e paradoxalmente, o currículo transmitido na 

escola foi o grande responsável. 

A partir de uns tempos para cá, as teorias curriculares têm procurado 

desmistificar essa posição ideológica e instaurar de fato um currículo mais humano e 

plural, considerando as identidades de gênero, a ordem social em toda a sua 

integralidade, varrendo do interior escolar a dominação masculina. 

Há um estereótipo fortalecido pelas diretrizes curriculares, pelas disciplinas 

escolares, pela ideologia dominante, um ensino aparentemente misto, que desvincula os 

anseios da sociedade com o que se aprende na escola. Em nome de um preparar para a 

vida, esquece-se de atender às necessidades cotidianas que falam do tipo de relações 

que se mantém entre as pessoas, da solidão que invade o espaço íntimo de cada um, do 

cansaço, da agressividade, do individualismo e da competitividade desenfreada. 

O posicionamento político pedagógico desenvolvido na escola em que a 

pesquisa foi desenvolvida, demonstra  uma séria e importante revisão acerca dessas 

concepções. 

Constata-se que os professores procuram diversificar os autores de livros lidos 

pelos alunos, ou melhor, incluir autores femininos para fortalecer as ideologias 
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construídas pelos alunos em torno da profissão, das disciplinas de mais facilidade de 

menino e menina, das tarefas que antes eram marcadas pelo fazer masculino ou 

feminino, dos temas discutidos em aulas de Biologia, História, Geografia, Religião, que 

visavam o discurso extremamente machista.  

Sabe-se que se houve um avanço em torno dessa questão curricular, muito ainda 

terá que avançar, para tornar o currículo realmente integralizado e socialmente 

adequado.  

 

2.2.4 Cultura, raça, etnia e o currículo escolar 

 

Estudos realizados sobre conceitos de gênero, etnia e raça e suas implicações 

cerca da diversidade cultural na educação escolar, revelam que atualmente, o conceito 

de raça quando aplicado a humanidade causa inúmeras polêmicas, porque a área 

biológica comprovou que as diferenças genéticas entre os seres humanos são mínimas, 

por isso não se admite mais que a humanidade seja constituída por raças. 

Segundo Nogueira (2008), na década de 1970, o Movimento Negro Unificado e 

os teóricos que defendiam a causa, ressignificaram o conceito de raça como uma 

construção social forjada nas tensas relações entre brancos, negros e indígenas. Muitas 

vezes simulados como harmoniosos, não tinha relação com o conceito biológico de raça 

cunhado no século XIX, e que hoje está superado. 

O termo raça usado nesse contexto, segundo Silva (2004), tem uma conotação 

política e é utilizado com freqüência nas relações sociais brasileiras, para informar 

como determinadas características físicas, como cor da pele, tipo de cabelo, entre outras, 

influenciam, interferem e até mesmo determinam o destino e o lugar social dos sujeitos 

no interior da sociedade brasileira. 

O conceito de raça ao ser usado com conotação política permite, por exemplo, 

aos negros valorizar a característica que difere das outras populações e romper com as 

teorias raciais que foram formuladas no século XIX e até hoje permeiam o imaginário 

popular. 

O termo étnico segundo Silva  (2004), marca as relações tensas que tiveram os 

diferentes grupos, por causa da cor da pele e dos traços fisionômicos que caracterizam a 

raiz cultural plantada na ancestralidade dos mais diversos grupos, que diferem em visão 

de mundo, valores e princípios de origem indígena, europeia ou asiática. O termo étnico 

é fundamental para demarcar que indivíduo pode ter a mesma cor da pele que o outro, o 
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mesmo tipo de cabelo e traços culturais e sociais que os distingue, caracterizando assim 

etnias diferentes. 

Os professores e as professoras que se posicionam criticamente em relação ao 

conceito de gênero, raça e etnia podem instituir discursivamente uma “vontade de 

verdade” de um grupo social, para utilizar a expressão de Foucault (2002). Mobilizar 

uma ação contra os padrões e os processos de exclusões instituídos é um grande passo 

para implantação de uma diversidade cultural, pois as diferenças são socialmente 

construídas e estão envolvidas com as relações de poder. 

É preciso desmistificar a visão que se tem da diversidade cultural na postura do 

professor, no livro didático e nas subjetividades que permeiam o currículo escolar. 

Há ainda muito o que compreender enquanto concepção de diversidade para ser 

uma prática pedagógica eficiente.  

Na escola campo desta pesquisa, por ser uma escola particular, tradicional, 

católica, salesiana, há uma diversidade mais amena em relação as escolas públicas. Mas 

a diversidade existe e é bom que exista. 

Percebe-se no discurso dos professores e de todos os profissionais uma distância 

intelectual para compreender e respeitar essas diferenças que circulam nos espaços 

escolares. Mesmo os livros didáticos trazendo uma nova relação com a cultura e com os 

sujeitos que dela fazem parte, há a necessidade de reconstruir as concepções norteadoras 

de currículo e suas implicações no contexto da sala de aula. 

O confortável é trabalhar com o que é comum, com o que é igual. Mas onde está 

esta igualdade? Pergunta-se. 

 

2.3 CONCEPÇÕES DE CURRÍCULO E SEUS IMPACTOS NA EDUCAÇÃO 

 

Estamos vivendo a era do conhecimento e nesse contexto, se faz necessário 

refletir sobre o papel da escola e do seu currículo. Por muito tempo, a transmissão de 

saberes foi uma das funções clássicas da escola moderna, a ponto de se constituir, no 

imaginário de muitos, sua única tarefa. 

Assim, se construiu nesse patamar de concepções, uma visão redutora do aluno, 

considerando-o passivo diante da sua aprendizagem e o conhecimento inerte, estático.  

Há algum tempo, essa visão vem sendo desmistificada, questionada, e o saber 

então ocupa um lugar de destaque nas teorias curriculares, considerando-o não neutro, 

mas contextual, relacionado às questões que movem o mundo. 
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Surge então, na literatura especializada, diferentes significados para a palavra 

currículo. Segundo Moreira, (2001), há teóricos que o vêem como conteúdos e os que 

vêem como experiência de aprendizagem. Outras concepções apontam para a idéia de 

currículo como plano, como objetivos educacionais, como texto e, mais recentemente, 

como quase sinônimo de avaliação. 

Nesse sentido é fundamental ressaltar que se pode fazer uma articulação entre os 

diferentes elementos apresentados e ao mesmo tempo, considerar o conhecimento como 

a matéria prima do currículo, que de acordo com Silva (1996), “Currículo é o conjunto 

de experiências de conhecimentos que a escola oferece aos estudantes.” 

Numa visão crítica contemporânea de currículo o seu significado se amplia e o 

dimensiona como representação de cultura, uma escolha que se faz em um amplo 

universo de possibilidades que estão embutidas nas relações de poder, produção de 

identidades sociais e conhecimento escolar. Portanto, currículo é práxis, práxis que se 

dá em vista da multiculturalidade expressa no cotidiano escolar pelas representações 

sociais múltiplas dos seus sujeitos. 

Vasconcellos (2006), enfoca que currículo também é toda atividade humana que 

se desenvolve de maneira intencional na escola sob a mediação do professor, 

incorporando aí, as experiências do indivíduo adquiridas fora da escola, a sua cultura, 

sua identidade e os conhecimentos produzidos a partir da dinâmica da sociedade e seus 

elementos constitutivos, visando o ensino e a aprendizagem de aportes culturais 

selecionados e institucionalmente tidos como relevantes para as pessoas.  

Numa tradução mais moderna, ou seja, na visão pós-crítica de currículo, é 

entendido como um território em que ocorrem disputas culturais, em que se travam lutas 

entre diferentes significados do indivíduo, do mundo e da sociedade.  

Se o currículo é esta movimentação dialética entre as culturas no processo 

educativo, que se dá no interior das instituições de educação, há que se mudar todos os 

paradigmas que fundamentam as ações pedagógicas no contexto escolar. Mas será que 

os professores estão preparados para tais mudanças? Será que a escola em toda a sua 

estrutura está preparada para tornar exeqüível um currículo de natureza reflexivo, 

questionador, baseado na formação de pessoas autônomas, críticas e decididas? 

Respostas estas que estão sendo dadas com esta pesquisa, pois muitos foram os 

impactos que o modelo curricular pós-crítico trouxe para a escola. Percebe-se que 

muitos professores criam resistência em suas práticas pedagógicas, por não saberem 

desenvolver um conteúdo de forma interdisciplinar, contextualizada e relacionada com 



75 

 

 

 

as questões que movem o mundo do aluno hoje. Outros professores querem desenvolver 

um currículo na perspectiva crítica, mas não conseguem, pois há limites em suas 

concepções sobre o aprender e ensinar, e desenvolvem um ensino baseado no processo 

mnemônico, descontextualizado e fora da realidade vivida pelo aluno. Outros 

professores conseguem desenvolver o ensino com base na multiculturalidade, 

valorizando os saberes e as identidades de cada aluno, provocando em sala de aula uma 

efervescência cultural altamente significativa e valorizada pelo aluno que aprende e se 

mobiliza inteiramente para adequar àquele modelo de aprendizagem. 

Assim sendo, constata-se uma dualidade no fazer pedagógico da escola, em que 

parte dos professores assume uma postura mais crítica e parte assume uma postura 

pautada nas concepções tradicionais de currículo. Há aí um choque entre o pensar 

pedagógico do professor e o material didático utilizado por ele.  

Outro fator que consideramos relevante para evidenciarmos os impactos é a 

forma como a sociedade pensa e cobra da escola. Esta sociedade cobra da escola um 

modelo educativo no qual foi formada - conservador, retrógrado, mnemônico, objetivo, 

eficiente, inadequado às necessidades do aluno de hoje - e com isso, fazem um enorme 

esforço para não compreenderem as novas concepções curriculares que apresentam-se e 

são externadas  através das experiências educativas desenvolvidas, do  conhecimento 

que circula nas diferentes áreas do conhecimento, a metodologia adotada e as formas de 

avaliação da aprendizagem. 

A crença que prevalece na escola hoje é de um currículo que reflete a 

diversidade de tessituras de redes de conhecimento, imbricadas nas vivências cotidianas 

dos sujeitos aprendizes, nas aprendizagens significativas por que estão extremamente 

relacionadas ao contexto de vida em que este aluno está inserido. 

 

2.4 O currículo integrador: uma possibilidade 

 

Como premissa básica para a discussão sobre o modelo curricular integrador, 

iremos reportar à concepção curricular de Coll (2000). Para ele currículo significa: 

"(...) um projeto que preside as atividades educativas 

escolares, define suas intenções e proporciona guias de ação 

adequadas e úteis para os professores, que são diretamente 

responsáveis pela sua execução. Para isto, o currículo 

proporciona informações concretas sobre o que ensinar, 

quando ensinar, como ensinar e quando, como e o que 

avaliar. (...)" ( COLL, 2000). 
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 A partir dessa concepção de currículo, se faz necessário, repensar a elaboração de 

um projeto curricular, pois este, segundo Coll (2000), deve pressupor a tradução, em 

relação à funcionalidade, de três princípios considerados básicos: ideológicos; 

pedagógicos; e psico-pedagógicos. Portanto, o currículo é um elo entre:  

 a declaração dos seus princípios e objetivos gerais, bem como uma prévia 

prescrição de sua aplicação operacional; 

 a teoria educacional e a realidade do aluno e do meio ambiente que o cerca - o 

que irá gerar a prática pedagógica observável no dia a dia; 

 o planejamento educativo e a ação pedagógica; 

 entre o que se prevê, ou seja, o que é prescrito, e o que realmente acontece em 

sala de aula. 

Nesta mesma linha de pensamento, importa também considerar os significados de 

aprendizagem que devem perpassar a construção do modelo curricular integrador. 

Para Coll (2000), aprender não significa, apenas, tomar conhecimento e reter na 

memória. A nova abordagem teórica, representa uma metodologia de construção do 

conhecimento, no quadro da ação educativa e na interação do processo ensino 

(professor)/aprendizagem (aluno). A preocupação fundamental não é o simples acúmulo 

de conhecimento, mas sim selecionar informações a fim de saber o que fazer 

posteriormente com elas, ou seja, obter capacidade para administrá-las e gerenciá-las.     

  Ao tratar de configurar o caráter prático da relação ensino/aprendizagem, a ideia 

básica consiste em identificar: quem aprende, como se aprende, porque se aprende e 

para que se aprende.   

Desta maneira, existem duas formas de aprendizagem baseadas no desenvolvimento 

teorizadas por Piaget: a aprendizagem repetitiva, memorística ou mecânica e a 

aprendizagem significativa.  

Na aprendizagem repetitiva, o aluno se limita a memorizar, sem saber para que 

serve o conhecimento. 

 Na aprendizagem significativa, o aluno enriquece o que já sabe (conhecimento 

prévio) com os novos conhecimentos, garantindo não só a continuidade da 

aprendizagem, mas permitindo ir galgando níveis superiores de conhecimento. Esse é o 
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enfoque cognitivo-evolutivo, a ação pedagógica que visa a potencializar as linhas 

naturais do desenvolvimento cognitivo e afetivo. 

Se a aprendizagem terá um enfoque significativo, o processo interdisciplinar como 

elemento integrador entre os conceitos apreendidos pelo aluno, será a marca principal 

desse currículo que pretende se delinear a partir dessas considerações. 

Nessa perspectiva, qual é a concepção de interdisciplinaridade? O que se entende 

por aprendizagem significativa? Como será o modelo curricular integrador da escola, 

tendo como referência esses princípios norteadores? 

2.4.1 A Interdisciplinaridade como Elemento Integrador 

Inicialmente se faz necessário resgatar a concepção de interdisciplinaridade. 

Para Fazenda, (2001), Interdisciplinaridade consiste na síntese dialética das 

disciplinas, instaurando um novo nível de linguagem, uma nova forma de pensar e agir, 

caracterizados por relações, articulações e mobilizações de conceitos e metodologias; 

Dentro deste mesmo contexto, a Transdisciplinaridade, refere-se a axionomia 

convergente, a busca de valores comuns, é o reconhecimento da interdependência das 

áreas de conhecimento. 

Entretanto, trabalhar com atividades integradas não é um modismo, mas o 

encontro com as adversidades, que exigem uma nova compreensão da concepção de 

interdisciplinaridade. Sobre isso, Fazenda (2001), se expressa, explicando cada um dos 

elementos fundamentais que compõem o currículo integrador: 

 

 A atitude interdisciplinar- é compreensão e vivência do 

movimento dialético, é rever o velho para torná- lo novo e admitir que 

há sempre algo de velho no novo, velho e novo são faces da mesma 

moeda; 

 Parceria- pressupõe um diálogo entre diferentes atores e formas de 

conhecimento, trata- se de uma consolidação da intersubjetividade, um 

pensar que se completa no outro; 

 Totalidade do conhecimento- consiste em respeitar as 

especificidades, na forma de pensar com intencionalidade, numa ação 

conjunta, baseada nos aspectos teórico-metodológicos que embasam o 

fazer pedagógico. (FAZENDA, 2001) 

 

 

Desta maneira, o que se busca é o estabelecimento de uma intercomunicação 

efetiva entre as disciplinas, por meio do enriquecimento das relações entre elas. Almeja-

se no limite, a composição de um objeto comum, por meio dos objetos particulares de 

cada uma das disciplinas componentes do currículo. 
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Afinal de contas, a finalidade precípua da educação é a construção da cidadania, 

entendida como a construção de uma articulação permanente e consistente entre 

projetos individuais e coletivos. 

A partir das concepções acerca da interdisciplinaridade é necessário discutir o 

que seja a aprendizagem significativa, sendo estas, constituintes do mesmo processo. 

2.4.2  A Aprendizagem Significativa como Norteadora do Processo de Ensino 

Tomando como base o Projeto Pedagógico da RSE, que traz em seu cerne a 

seguinte abordagem sobre o currículo e seus elementos fundantes: 

 

A proposta salesiana – baseada na razão, na religião e no amor 

educativo, aspectos que estão inter-relacionados tanto nos fins e 

conteúdos como nos métodos e meios, visando ao desenvolvimento 

integral da criança e do jovem – apresenta o currículo, levando em 

conta a cultura herdada da humanidade e as questões modernas do 

homem e da sociedade. A abordagem do conhecimento deve superar a 

educação meramente especializada ou acadêmica, entendendo o aluno 

como ser uno, atendendo-o em suas diferenças. ( PROJETO 

PEDAGÓGICO RSE, 2001) 

 

 

É nessa perspectiva que o conteúdo trabalhado se torna significativo, pois há 

uma grande preocupação em romper com as teorias lineares que dão sustentação ao 

modelo tradicional de ensino, caracterizado pela transmissão de informações, pré-

requisitos, etapas rígidas e formais de ensino e aprendizagem, cadeias de conteúdos, 

escalas de avaliação da aprendizagem. 

Neste projeto, preocupa-se em entender que o conhecimento é a meta da escola, 

consequentemente temos que a apreensão de um conceito, ideia, fato, procedimento se 

faz por múltiplas relações que o aprendiz estabelece entre os diferentes significados 

desse mesmo conceito, ideia ou fato. A compreensão do que é aprendido e sua 

estabilidade como aprendizagem significativa depende da quantidade e qualidade de 

relações que são estabelecidas entre as diferentes significações do que se está 

aprendendo. 

Neste sentido, os conteúdos e atividades devem estar relacionados com os 

conhecimentos prévios adquiridos pelos alunos em situações escolares ou do seu 

cotidiano. O importante é que se estabeleça uma ligação entre o conhecimento novo e os 

conhecimentos já adquiridos. 



79 

 

 

 

O objetivo principal é que o aluno conheça, compreenda, desenvolva o pensar 

para que aprenda a lidar com as informações e estabelecer relações entre elas, sejam 

elas quais forem, mas que aprenda definitivamente a escolher, decidir, projetar, agir e 

criar, porque conhece.  

2.4.3  O Modelo Currículo Integrador 

Segundo Arroyo, (2000), esta nova lógica para a produção curricular somente 

poderá ser fecunda se a escola e os sistemas educativos avançarem significativamente 

em pelo menos quatro pautas essenciais: a compreensão que os educadores possuem 

sobre a categoria currículo; as lógicas políticas que engendram os sistemas e as escolas, 

as condições técnico-instrumentais que concretamente permitam esta reorganização 

curricular e o sentido das novas formas de organização do tempo e do espaço. 

É preciso também, desencadear uma superação da compreensão de currículo 

como categoria técnica, instrumental, autoritária e disciplinadora, sendo assim, um dos 

principais desafios para este novo momento. 

A construção desse modelo curricular, exige uma opção política expressa pela 

gestão da escola, estimulando a construção coletiva de um novo conceito de currículo, 

materializado em diferentes formas de organização do processo pedagógico. 

O que propomos é uma reorganização dos espaços e dos tempos por intermédio 

de um currículo integrado, dialetizado e flexível na perspectiva do que Stenhouse 

(1985) denomina de “currículo em processo”. Nesse sentido, o currículo passa a ser 

entendido como um eixo dinâmico, integrador e estimulador de todas as ações 

projetadas e desenvolvidas pela escola. 

Considerando esses aspectos, um currículo integrador contém em seu núcleo o 

princípio da unidade na diversidade, pois é na diversidade e na dinâmica das ações 

desenvolvidas pela escola em torno de eixos integradores que ela produzirá sua unidade 

enquanto proposta pedagógica. 

A base da unidade curricular estará, portanto, na proposta pedagógica da escola 

que deve, a partir de seus objetivos, integrar os eixos programáticos que constituirão seu 

currículo pleno. Os eixos poderão ter como matriz de referência os grandes campos de 

conhecimento ou ainda as diferentes áreas da atividade humana.  

No projeto pedagógico da Rede Salesiana de Escolas essas áreas estão descritas 

da seguinte maneira: Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e 
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suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas 

Tecnologias. 

Essas áreas se entrelaçam e constroem uma rede de conhecimentos altamente 

significativos e constitutivos de uma mesma linha de pensamento.  

Cada área, de acordo com o Projeto Pedagógico da RSE (2005) – com suas 

noções, conceitos, habilidades, procedimentos, aplicações e soluções de problemas 

concretos – viabiliza, na prática, as próprias concepções socioculturais e 

epistemológicas, estas últimas entendidas como os princípios, hipóteses e resultados 

específicos de uma determinada ciência ou disciplina. 

A organização por áreas do conhecimento implica o fortalecimento do plano 

pedagógico, a partir de um trabalho coletivo dos educadores/professores envolvidos e 

exige a formação continuada. 

2.4.4 O Plano Curricular em Questão 

A escola precisa se sintonizar com os desafios e programas educacionais do 

Brasil, bem como dialogar permanentemente com o carisma e a missão salesiana. 

Precisa também, atender as expectativas do mundo moderno e adequar seu fazer 

pedagógico em função de uma formação sólida, coerente e eficaz.  

Segue abaixo, a estrutura do modelo curricular integrador, como opção da escola e da 

RSE: 

1- Estrutura do Sistema: formado pelas equipes administrativa e pedagógica, que 

compreendem a coordenadora pedagógica, pastoral, professores e pessoal de apoio, 

além da direção pedagógica e administrativa. 

2- Trabalho Coletivo: na escola, o estilo pedagógico dos educadores levará em conta 

uma visão da cultura em suas múltiplas dimensões e privilegiará a formação integral do 

aluno. Para isso, o professor terá que atuar coletivamente, rompendo com o 

individualismo. 

O trabalho coletivo compõe um espaço de aprendizagem para a equipe mediante a 

partilha de experiências e a análise de dificuldades. Estimula-se assim, a coordenação e 

integração entre os professores, impedindo o isolamento profissional e fazendo da 

escola um lugar de socialização, onde o compromisso com a profissão e motivação para 

exercê-la fortalecem a existência de um projeto conjunto. 
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3- Especificação de áreas: a proposta salesiana, baseada na razão, na religião e no amor 

educativo – aspectos estes inter-relacionados, tanto nos fins e conteúdos como nos 

métodos e meios -, leva em conta, ao apresentar o currículo, a cultura herdada da 

humanidade e as questões atuais do homem e da sociedade. 

A abordagem do conhecimento deve superar a educação meramente especializada 

ou acadêmica, para entender o aluo como ser uno e atendê-lo em suas diferenças. A 

proposta salesiana assume a pessoa em seu processo de individualização e socialização, 

valoriza as realidades térreas, desenvolve o sentido crítico e cuida da preparação para a 

liberdade, para a vida e para o exercício profissional. 

No projeto curricular integrador proposto pela RSE, prevê que a integração entre as 

disciplinas e as áreas se faça pelas concepções e pressupostos teórico-metodológicos 

comuns a todas elas e por meio do desenvolvimento de habilidades escolares comuns, 

que passam a ser metas de todas as dimensões da escola e de todos os profissionais 

envolvidos. As habilidades comuns são:  

a) Leitura e interpretação de diferentes linguagens: textos narrativos, poéticos, 

informativos; mapas, fotos, gravuras, documentos de época, desenhos, gráficos, 

tabelas, etc. 

b) Escrita: produção de textos em diversas linguagens; organização e registro de 

informações. 

c) Expressão oral: exposição de idéias com clareza, argumentação coerente, 

análises de argumentação de outras pessoas. 

d) Análise e interpretação de fatos e idéias: coleta e organização de informações; 

estabelecimento de relações; formulação de perguntas e hipóteses. 

e) Mobilização de informações, conceitos e procedimentos em situações diversas. 

4- Organização dos conteúdos: a organização dos conteúdos é pensada a partir da 

realidade, das necessidades de aprendizagem e do desenvolvimento do aluno. 

Estão definidos os conteúdos mínimos de cada área, que são conforme as 

indicações dos Parâmetros Curriculares Nacionais e de acordo com as habilidades 

comuns que estão em desenvolvimento na proposta e no próprio sujeito que aprende. 

A pesquisa é super valorizada por todas as disciplinas, pois está diretamente 

relacionada com a leitura e a escrita. 

Está previsto também, os conteúdos expandidos, denominados também de 

transdisciplinares, considerando a necessidade de se ensinar não só os conteúdos 
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específicos, mas também o desenvolvimento das atitudes que permitam aprender a 

aprender e pelo cultivo de valores da vida e da paz. 

A dimensão cultural da sociedade deve ser contemplada no currículo sob a 

forma de atividades específicas. Os temas atuais são refletidos em situações de debate e 

de construção da autonomia para o pensar, consolidando assim, um currículo 

significativo e enriquecido. 

5- Tempos e Espaços: Os tempos e os espaços dedicados ao ensino devem ser refletidos 

pela equipe e definidos em função da melhor aprendizagem. Espaços adequados, salas 

ambientes, laboratórios diversos, mobiliário adequado para trabalhos coletivos e 

individuais, espaços ao ar livre, horários flexíveis e bem planejados em função da 

adequação às necessidades de cada área do conhecimento. 

Diante do exposto, se vê claramente a mudança substancial em todo o contexto 

escolar, sobretudo no currículo que deixa de ser disciplinar, individual, para ser 

integrador, interdisciplinar e coerente com as necessidades da sociedade hodierna. 
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 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida em uma escola particular da RSE, localizada em 

Ponte Nova, cidade do interior do estado de Minas Gerais - Brasil, que possui, de 

acordo com último censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), 57.390 habitantes. O período de realização da pesquisa transcorreu entre os 

meses de fevereiro de 2011 a março de 2012. 

O grupo de professores participantes da pesquisa compreende 15 profissionais 

que atuam no Ensino Fundamental, séries finais, os quais foram acompanhados em suas 

atividades pedagógicas de forma mais incisiva e sistemática, através de observações de 

aulas, entrevistas e análise de atividades.  

Os alunos das respectivas séries, do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, cuja 

faixa etária varia entre 11 e 14 anos, foram sujeitos importantes neste processo de 

investigação, pois, retratavam em suas falas e reflexões, a prática do professor em sala 

de aula. Assistentes pedagógicos, secretária, diretora, pais e pedagogos foram sujeitos 

secundários da pesquisa, participando de maneira indireta nos processos de análise e 

observação dos espaços e tempos escolares. 

Os documentos analisados são os que viabilizam o desenvolvimento da escola 

enquanto instituição pertencente a um sistema de ensino: regimento escolar, projeto 

pedagógico da RSE, quadro curricular e Manual do Professor - livro didático. Estes 

documentos são os referenciais curriculares da instituição escolar e por meio deles o 

professor se apropria da filosofia da escola e de todo o seu projeto pedagógico. 

 

3.1 - As fases da pesquisa 

 

Esta pesquisa se caracteriza por ser uma pesquisa do tipo qualitativa. Segundo 

Godoy (1995, p. 60), as pesquisas qualitativas são exploratórias, ou seja, estimulam os 

entrevistados a pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. Elas fazem 

emergir aspectos subjetivos e atingem motivações não explícitas, ou mesmo 

inconscientes, de maneira espontânea. São usadas quando se busca percepções e 

entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a 

interpretação. 

Uma pesquisa de natureza qualitativa descritiva, explica Minayo (1994): 
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trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. A pesquisa qualitativa aprofunda-se no mundo dos 

significados das ações e relações humanas, que é um dado 

não perceptível e não captável em equações, médias e 

estatísticas. ( MINAYO, 1994) 

 

 

  Segundo Neves (1997, p. 2 apud GODOY, 1995, p. 62), a pesquisa de natureza 

qualitativa, se realiza em ambiente natural e tem o pesquisador como instrumento 

fundamental, é de caráter descritivo. O significado que as pessoas dão às coisas e à vida 

é de fundamental importância para o investigador, tem enfoque dedutivo, visa descrever 

e decodificar os componentes de um sistema complexo de significados, valoriza muito o 

processo e não apenas o produto. 

Em sua maioria, os estudos qualitativos são feitos no local de origem dos dados, 

não impedem o pesquisador de empregar a lógica do empirismo científico, mas partem 

da suposição de que seja mais apropriado empregar a perspectiva da análise 

fenomenológica, quando se trata de fenômenos singulares e dotados de certo grau de 

ambiguidade. 

De acordo com Neves (1997, p.2, apud Manning, 1979, p. 668), o 

desenvolvimento de um estudo de natureza qualitativa supõe um corte temporal-espacial 

de determinado fenômeno por parte do pesquisador. Esse corte define o campo e a 

dimensão em que os dados são coletados. 

Citando ainda outras características que delimitam a pesquisa qualitativa, 

Gunther (2006, p. 202) aponta a compreensão como princípio do conhecimento, da 

construção da realidade, que representa um ato subjetivo em construção e a 

textualidade. 

Neste sentido, os comportamentos, saberes, atitudes, crenças e valores dos 

sujeitos envolvidos nesta pesquisa, são analisados minuciosamente, apesar da 

subjetividade existente em cada situação. 

Neste trabalho, foi adotada a pesquisa de natureza qualitativa descritiva que 

parte das observações, análises de discurso dos diferentes sujeitos envolvidos, estudo e 

análise de documentos, realização de atividades pelo aluno e diálogo com os 

professores. 

 

 



85 

 

 

 

3.2 Instrumentos de Pesquisa 

 

Dentre os instrumentos de pesquisa adotados para obtenção de informações, 

foram utilizados questionários semiestruturados, observação sistemática, grupos de 

discussão, abrangendo os sujeitos em estudo.  

O questionário foi escolhido por ser uma ferramenta de fácil aplicação, poder ser 

aplicado ao mesmo tempo a todos os docentes, sem necessariamente estarem reunidos 

no mesmo local e pelo fato da padronização das questões garantir maior uniformidade 

para a análise dos dados (GOLDENBERG, 2005, p.87). 

O questionário é também um instrumento de investigação que visa recolher 

informações baseando-se geralmente na inquirição de um grupo representativo da 

população em estudo. Para tal, coloca-se uma série de questões que abrangem um tema 

de interesse dos investigadores, não havendo para as repostas, interação direta entre 

estes e os inquiridos. (GODOY, 1995) 

O questionário usado neste trabalho foi do tipo aberto, conforme anexo 1, que é 

aquele que propõe questões de respostas abertas. Este tipo de questionário proporciona 

respostas de maior profundidade, ou seja, dá ao sujeito pesquisado uma maior liberdade 

de resposta, podendo esta ser redigida por ele próprio. No entanto, a interpretação e o 

resumo deste tipo de questionário são mais difíceis, uma vez que se pode obter variados 

tipos de respostas, dependendo da pessoa que responde ao questionário. 

Os seis professores que constituíram a amostra desta pesquisa foram 

selecionados de acordo com os seguintes critérios: gênero e tempo de serviço entre 3 e 

30 anos.  

Os informantes foram distribuídos em três grupos. Sendo o primeiro, 

denominado como Informante 1" e abrangendo a um grupo de professores que possui 

clareza do que seja o ensino e a aprendizagem, a função social da escola e o significado 

de currículo numa perspectiva tradicional. O segundo, o grupo "Informante 2"  

representa os professores que possuem uma visão crítica de currículo, suas práticas 

pedagógicas estão coerentes com o projeto pedagógico da RSE, estão atentos às 

orientações dadas pela equipe pedagógica e conseguem "dar vida", ou seja, colocar em 

prática estes princípios.  

Outro instrumento utilizado foi o da entrevista semiestruturada, conforme anexo 

3. A escolha pela entrevista semiestruturada deveu-se pelo fato de se constituir, de 
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acordo com Trivinos (1997, p 146), num dos principais recursos de coleta de 

informação que o investigador pode utilizar-se com técnica: 

 

Podemos entender como entrevista semiestruturada, em geral, aquela 

que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam a pesquisa e que, em seguida, oferecem 

amplo campo de interrogativas, frutos de novas hipóteses que vão 

surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. Desta 

maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado 

pelo investigador, começa a participar da elaboração do conteúdo da 

pesquisa. (TRIVINOS, 1997, p. 146) 

 

 

Outro pressuposto importante que a entrevista semiestruturada possui é o de que 

ela acontece face a face e isso é fundamentalmente uma interação humana em que estão 

em jogo as percepções do outro e de si, expectativas, sentimentos, preconceitos e 

interpretações para o entrevistador e o entrevistado (Szymanski et al., 2002, p.12). Por 

outro lado, a entrevista também se torna um momento de organização de ideias e de 

construção de um discurso para um interlocutor, o que caracteriza o caráter da 

experiência e reafirma a situação de interação como geradora de um discurso 

personalizado (SZYMANSKI  et al., 2002, p.14). 

Na presente pesquisa, a entrevista semiestruturada foi utilizada com o grupo de 

alunos do 6º ao 9º anos, seguindo roteiro ( Anexo 3). Foi realizada em uma das salas de 

aula da escola, e a pesquisadora fazia os questionamentos, provocava o debate e os 

alunos expressavam espontaneamente, enquanto eram anotadas as respostas e as ideias 

desenvolvidas pelo grupo. O debate foi amplo, longo, pois foram surgindo questões em 

cima de questões e o clima ficou efervescente de ideias ora produtivas, ora controversas, 

ora reivindicadoras. Nesse caso, foram excluídas as ideias que não mereciam destaque 

neste trabalho e que não iriam trazer benefícios para a discussão, pois fugiam do foco 

estabelecido.  

A entrevista semiestruturada foi toda sintetizada e transcrita para facilitar a 

análise. Esta análise foi realizada através da análise de conteúdo desenvolvida por 

Bardim (2004). Para este autor, a análise de conteúdo pode ser entendida como: 

 

Um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/ 

recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. (BARDIM, 2004). 
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Segundo Duarte (2001), a análise de conteúdo é hoje uma das técnicas mais 

comuns na investigação empírica realizada pelas ciências humanas e sociais. 

A definição de Bardim (2004) distingue a análise de conteúdo com algumas 

características essenciais, sendo uma delas a de ser um meio para estudar as 

comunicações entre os homens, colocando ênfase nos conteúdos das mensagens. Essa 

visão privilegia as linguagens oral e escrita, mas não exclui os outros meios de 

comunicação. Trivinos (1987, p. 160) salienta que a intenção de “usar o método de 

análise de conteúdo nas mensagens escritas, é porque estas são mais estáveis e 

constituem um material objetivo ao qual podemos voltar todas as vezes que 

desejarmos.” 

Como afirma Bardim (2004), a análise de conteúdos deve perpassar por etapas 

que darão maior veracidade à comunicação oral. A primeira delas é a pré- análise que se 

refere à organização do esquema de trabalho.  A segunda etapa consiste na descrição 

analítica, o material coletado será examinado através de uma leitura “flutuante”, a fim 

de possibilitar a elaboração de categorias. E a última etapa, é a interpretação referencial, 

as respostas são categorizadas para tornar os dados brutos significativos. 

Na presente pesquisa, na exploração do material, foi necessária atenção especial 

para compreender o sentido da comunicação, como um receptor normal e também 

escutá-la em outras direções para atingir outros significados e significantes que estão 

relacionados às questões sociais, políticas, culturais e psicológicas. (BARDIM, 2004) 

O outro instrumento utilizado neste trabalho foi a observação das aulas dos 

professores, utilizando ficha adequada ( Anexo 2), com descrição das etapas da aula 

desenvolvida pelo professor, suas metodologias, seus recursos didáticos e sua interação.  

A sequência metodológica da pesquisa foi aplicada seguindo a estrutura: 

questionário, entrevista semiestruturada, observação sistemática, grupos de discussão, 

norteada pelo problema levantado, pelos  objetivos e hipótese. 

 

3.3 Local da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola particular, pertencente à Rede Salesiana 

de Escolas, localizada na cidade de Ponte Nova, zona da mata do estado de Minas 

Gerais. 

Uma história que começou com os fundadores das Escolas Salesianas, Dom 

Bosco e Madre Mazzarello e teve sua concretude com a força, determinação e superação 
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das Irmãs Salesianas, que em 1896 chegaram á Vila de Ponte Nova para iniciarem uma 

grande obra educativa. Fundada em 1898, com o título de Escola Normal Maria 

Auxiliadora, iniciou suas atividades educativas sob a orientação do governo do estado 

de Minas Gerais e recebeu o privilégio de ser a primogênita das escolas normais, que 

possuía o curso de normalista ou formação de professores das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, de Minas Gerais. 

Hoje, aos seus 114 anos de existência formou gerações de homens e mulheres 

que se destacaram na história de humanidade. Com um projeto educativo único e à luz 

do Sistema Educativo de Dom Bosco, contribuiu e contribui para a formação de bons 

cristãos e honestos cidadãos. Sob a égide de Maria Auxiliadora, Dom Bosco e Madre 

Mazzarello, tem como missão prioritária a educação integral da juventude.  

Hoje, a Escola Nossa Senhora Auxiliadora tem papel relevante na sociedade 

pontenovense e região, pois está comprometida com a formação das crianças, 

adolescentes e jovens, que em seu projeto e em sua prática estão as marcas de uma 

educação que se faz com amor, limites firmes e valores profundos. 

Oferece hoje os níveis de ensino da Educação Básica: ensino infantil, 

fundamental e médio, com cerca de 600 alunos. 

Os professores, cerca de 45, são residentes em Ponte Nova e cidades da região. 

São orientados a desenvolver o projeto educativo na perspectiva do Sistema Preventivo 

de Dom Bosco, e sob a orientação das Coordenações Pedagógicas e das Irmãs 

Salesianas, procuram desencadear um ensino de qualidade, que vai gerar mudança 

social tendo em vista uma sociedade mais humana. 

As orientações para os professores também vem da RSE, através de encontros 

com autores dos livros didáticos, seminários preparados pela equipe pedagógica da 

RSE, diálogos de formação (via web) e outros encontros de relevância teórica e prática 

para o trabalho do professor em sala de aula. 

A escola vem apresentando, nos últimos dois anos, resultado muito bom no 

exame nacional do ensino médio e na avaliação institucional, implementada pela RSE a 

todas as escolas a ela pertencentes. 

 

3.4 A descrição das etapas da pesquisa 

 

A primeira etapa deste trabalho foi centralizada na seleção e leitura dos 

documentos referentes a esta pesquisa, a saber: o projeto pedagógico da RSE, 
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embasamento teórico em torno da concepção curricular que fundamenta o currículo da 

RSE, estudo aprofundado do manual do professor e  regimento escolar. 

A segunda etapa se desenvolveu a partir do contato inicial feito com os 

professores participantes desta pesquisa, explicando a necessidade de se obter algumas 

informações acerca do que cada professor tem em mente sobre as questões curriculares 

e sobre o currículo da RSE em si. Em seguida, foi entregue o questionário aos 10 

professores para que pudessem responder no momento mais oportuno. Destes 

professores, apenas seis deles devolveram com as questões respondidas. Uma questão 

de um dos professores não estava respondida, mas não implicou em anulação daquele 

questionário. Os quatro professores que não entregaram o questionário, dois 

justificaram pessoalmente a não realização das respostas, explicando que não tiveram 

tempo e os outros dois simplesmente não justificaram. Estes professores não foram 

considerados na pesquisa, considerando a falta de um dos instrumentos básicos para a 

análise, no caso o questionário. 

A terceira etapa da pesquisa se desenvolveu com a entrevista semiestruturada 

com os alunos dos 6º, 7º, 8º e 9º anos, respectivamente selecionados, sendo os líderes 

acadêmicos e sociais de cada turma. Esses líderes são escolhidos pelo grupo de alunos e 

um professor assistente no início do período letivo, para representá-los em instâncias 

junto às coordenações, seja pedagógica, orientação educacional, pastoral, esportiva. O 

intuito desta entrevista semiestruturada foi encontrar os pontos convergentes e 

divergentes entre o discurso do professor e a sua prática pedagógica, considerando para 

isso, as impressões dos alunos sobre as aulas.  

Ao final da entrevista, os dados foram organizados, redigidos e analisados. 

A quarta etapa demandou um período mais longo, pois foram observadas três 

aulas de cada professor, sujeitos desta pesquisa, em momentos distintos. As observações 

eram agendadas com o professor e o item que ele gostaria que fosse observado com 

maior ênfase era definido a priori. As observações eram registradas em uma ficha 

padronizada, oportunizando o registro organizado e sequenciado das etapas da aula. O 

objetivo destas observações era confrontar a prática do professor com o seu discurso. 

Houve mais uma etapa desta pesquisa que foi desenvolvida concomitantemente 

às demais, pois foram realizadas reuniões pedagógicas, no decorrer do ano e nestas 

reuniões eram discutidas questões que serviram de base para acertar parâmetros, 

concluir ideias e tirar dúvidas acerca do problema desta pesquisa.  
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4 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

Neste capítulo apresentaremos a análise das concepções dos professores sobre 

currículo e suas práticas pedagógicas desenvolvidas, tendo como referência o Projeto 

Pedagógico da RSE.  

Conforme descrito na seção que trata dos procedimentos metodológicos, os seis 

professores que compõem a amostra para esta pesquisa foram selecionados de acordo 

com dois critérios: gênero e tempo de serviço.  

Os dados foram agrupados de acordo com a semelhança entre as concepções dos 

professores e os mesmos foram distribuídos em dois grupos: os que possuem uma visão 

tradicional de currículo e os que possuem uma visão crítica de currículo. Os dois grupos 

foram categorizados da seguinte maneira: o Grupo Representativo 1, corresponde a um 

grupo de professores que possui clareza do que seja o ensino e a aprendizagem, a função 

social da escola e o significado de currículo numa perspectiva tradicional; o Grupo 

Representativo 2, representa o grupo de professores que possui uma visão crítica de 

currículo, suas práticas pedagógicas estão coerentes com o projeto pedagógico da RSE, 

estão atentos às orientações dadas pela equipe pedagógica e conseguem inserir uma 

prática alinhada a estes princípios. 

 

4.1. As concepções dos professores sobre currículo e suas implicações na prática 

pedagógica  

 

 O que permeia uma prática pedagógica, um fazer docente, está intrinsecamente 

relacionado à concepção que se possui de homem, de sociedade, de aprendizagem, de 

educação, de currículo. O currículo, como âncora da escola, reflete todas as atividades 

desenvolvidas pelos professores e em seu sentido maior, o que cada um pensa e concebe 

ao desenvolver sua prática. 

O grande eixo desta pesquisa é analisar o que os professores entendem de 

currículo e como transportam esse conhecimento para a prática docente.  

Ao realizarmos as entrevistas, utilizamos seis perguntas norteadoras e as 

respostas dos entrevistados estão organizadas de acordo com código utilizado para cada 

informante. Os informantes A, B e C compõem o Grupo Representativo 1, professores 

que possuem visão tradicional de currículo; e os informantes D, E e F o Grupo 

Representativo 2, professores que possuem visão crítica de currículo.   
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Quadro 1 – Resumo das Características do Grupo de Professores  

Para a primeira pergunta, os professores deveriam responder sobre o que era, 

para ele, currículo escolar.  

Apresentaremos, primeiramente, as respostas fornecidas pelos informantes que 

compõem o Grupo Representativo 1, ou seja, aqueles professores que foram 

classificados de acordo com sua visão tradicional de currículo. 

O informante A argumenta da seguinte forma “currículo para mim é um 

conjunto de matérias a serem ministrados em um curso, determinando assim a lista dos 

conteúdos, o tempo, os objetivos, as sugestões de atividades para o professor e a 

metodologia de ensino que deve ser utilizada”.  

Pode-se notar que o professor que apresenta um conceito de currículo dessa 

natureza, possui uma visão tradicional de currículo, pois sugere que seja um documento 

rígido que deve ser seguido pelo professor. 

O professor identificado como informante B argumenta explicitando que “o 

currículo escolar é uma forma elaborada de organização do ensino, que é desafiador, é 

uma forma de definir as disciplinas e a distribuição dos conteúdos”. Acrescenta ainda 

que “o currículo é um elemento indispensável para o planejamento”.  

Percebe-se que a visão desse professor reforça a ideia da distribuição do 

conteúdo e do currículo como elemento indispensável ao planejamento. Nesta 

concepção, o currículo é visto como uma lista de conteúdos desarticulados da realidade 

Professor Sexo  Idade Tempo de 

serviço 

como 

docente 

Tempo de 

serviço na 

Escola X 

Formação 

Acadêmica 

Concepção de 

Currículo 

A F 55 32 14 Especialização/ 

História- 

Pedagoga 

 

Tradicional 

B M 32 6 3 Licenciatura e 

Bacharelado em 

Ed. Física 

 

Tradicional 

C F 28 5 3 Licenciatura e 

Bacharelado/ 

História 

 

Tradicional 

 

D 

 

F 52 30 10 Ms Economia 

Doméstica/ 

Especialização 

História 

 

Crítica 

E M 44 15 6 Especialização 

Geografia/ 

História 

Crítica  

F M 44 13 3 Licenciatura 

História 

Crítica 



92 

 

 

 

do aluno e até do próprio professor. É algo que precisa ser cumprido, independente do 

contexto social, político, cultural em que os educandos estão inseridos.  

Para o informante C, “o currículo escolar deve conter parâmetros e bases da 

educação. Além de proporcionar experiências e vivências dos alunos, cabe ao currículo 

ordenar e normatizar os conteúdos a serem estudados em cada série ou ano de 

escolaridade”.  

Para esta professora, o currículo deve estabelecer situações determinadas, que 

são as normatizações e os parâmetros educacionais e possui também situações não 

determinadas, subjetivas, que devem ser construídas ao longo do processo educacional. 

Uma visão não tão tradicional, pois abre espaço em suas concepções para o subjetivo, 

para as situações não estabelecidas a priori. 

Os professores do Grupo Representativo 2 nos forneceram respostas que fizeram 

com que fossem classificados dessa forma, ou seja, professores com uma visão crítica 

de currículo.    

“Para mim, currículo é o fazer pedagógico; a minha prática cotidiana, reflexiva e 

processual, localizada historicamente e culturalmente, onde somos protagonistas 

capazes de mudar o que precisa ser mudado, estabelecendo uma relação dialógica com o 

outro, com a vida e a essência de cada ser.”, assim nos afirmou o Informante D. 

Como se pode ver, este professor possui uma visão ampla de currículo. Em sua 

concepção, não há barreiras entre a escola, a vida e o indivíduo. Há uma contínua 

dialética entre os sujeitos envolvidos no processo ensino aprendizagem e a prática 

pedagógica, que é o seu fazer, constituindo, portanto, o currículo. 

Outro professor, informante E, afirma que currículo é “um processo que diz 

respeito à trajetória de formação dos alunos. São os múltiplos tipos de práticas 

cotidianas pedagógicas adotadas para nortear a ação pedagógica com vistas a alcançar a 

melhor formação integral do educando. E nesse sentido, formação integral está 

relacionada a conteúdo, formação humana, pragmática e conhecimento social”. 

Acrescenta ainda que “currículo são os princípios, objetivos e intenções de um projeto 

educativo”.  

Percebe-se que este professor, se orienta por uma concepção de currículo mais 

ampla e coerente com uma abordagem pós-crítica, considerando o currículo, não como 

uma lista de conteúdos, mas como um processo que se constrói na trajetória escolar, 

através das vivências, das experiências do cotidiano, do diálogo com a sociedade. 
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O informante F, afirma que “o currículo são as orientações pedagógicas que 

sintetizam o que especificadamente, organizadamente e cooperativamente o mestre-

educador pretende vivenciar com os educandos”.  

Este conceito expressa uma visão ampla de currículo, uma visão que estabelece 

uma dialogicidade com os conceitos e princípios da experimentação, da vivência do 

educando no cotidiano e articulado de forma sistemática, pelo professor em sala de aula. 

Percebe-se que as suas concepções de currículo respeitam a cultura que o aluno traz e 

produz cotidianamente. 

A partir das concepções apresentadas pelos professores nas quais conceituam 

currículo e apresentam em seus discursos elementos importantes que nos mostram como 

é a sua prática em sala de aula; constatamos que o grupo 1 compartilha de uma visão 

próxima daquela visão tradicional e tecnocrática. Percebe-se nos discursos apresentados 

uma ênfase no conteúdo a ser ministrado ao longo do ano, e, ao mesmo tempo, 

desconsideram as contribuições dos aspectos sociais e culturais da sociedade 

contemporânea.  

 Nesse sentido, ressaltamos que os professores que representam o grupo 1 

precisam discutir, ressignificar e refletir sobre currículo e os elementos econômicos, 

políticos e culturais que o constituem. Devem rever o significado de currículo escolar e 

não limitá-lo a um documento de apoio, a uma lista de conteúdos ou a um parâmetro, 

destituído de sentido para o aluno que se cumpre para fazer acontecer as normas 

estabelecidas pelo sistema e para fazer valer a cultura dominante, afirmando assim as 

histórias eurocêntricas, patriarcais, as identidades sociais e as experiências culturais dos 

estudantes da classe dominante. 

 Vale a pena ressaltar o conceito de currículo defendido pelo informante D, 

professor do Grupo Representativo 2. Para ele, “currículo é o fazer pedagógico; a minha 

prática cotidiana, reflexiva e processual, localizada historicamente e culturalmente, onde 

somos protagonistas capazes de mudar o que precisa ser mudado, estabelecendo uma 

relação dialógica com o outro, com a vida e a essência de cada ser.” Este conceito de 

currículo vai ao encontro com o que Silva, 2005, afirma que, ao mesmo tempo em que 

fazemos o currículo, também somos resultado dele.  

 

Se o currículo é aquilo que fazemos como materiais recebidos, então, 

apesar de todos os vínculos desses materiais com relações de poder, ao 

agir sobre eles, podemos desviá-los, contestá-los. Por outro lado, se ao 

produzir o currículo, somos também produzidos, é porque podemos 
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ser produzidos de formas muito particulares e específicas. ( SILVA, 

1995).  

 

 

 Podemos concluir que a visão dos professores que pertencem ao Grupo 

Representativo 2 está em total consonância com o Projeto Pedagógico da RSE, pois é  

considerada visão pós-crítica de currículo e sua prática pedagógica tem todas as chances 

de ser voltada para a construção histórica e cultural do sujeito. 

 

4.2. As novas concepções curriculares e a prática docente 

 

 Vivemos hoje uma grande ruptura entre o paradigma tradicional e o paradigma 

moderno em todas as dimensões da sociedade, seja ela cultural, econômica, política ou 

social. No âmbito escolar não podia ser diferente. Culturas são rompidas e novas 

culturas são implementadas, sobretudo no que se refere à interferência das novas 

tecnologias da informação e da comunicação na vida e no cotidiano das pessoas. 

 Nesse contexto, situam-se as novas concepções curriculares e a prática 

pedagógica dos professores, que necessitam estabelecer um diálogo preciso entre esta 

estrutura social em que vivem os nossos jovens alunos e a estrutura escolar. As 

demandas sociais são extremamente desafiadoras e caminham com passos acelerados. 

Em contrapartida, assistimos a escola caminhando em passos mais lentos e defasados 

em relação aos desejos e necessidades dos alunos. 

 As novas concepções curriculares, pautadas nas ideias de Silva (2005), afirmam 

que o currículo é como um campo de luta, de disputa em torno de processos de 

significação e identidades. Assim sendo, o currículo escolar deve ser um terreno de 

produção de política cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria 

prima de criação, recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão, como afirma 

Moreira e Silva (2005). 

 Para Moreira e Silva (2005), a ideia de cultura inseparável da de grupos sociais, 

não deve ser levada em conta, pois o que está em jogo é a discussão dessas diferenças 

culturais, pois elas existem.  

 Essas novas concepções não estão vinculadas às práticas pedagógicas dos 

professores do Grupo 1, pois, a partir das concepções de currículo que eles possuem 

esse aspecto não é considerado como premissa para desenvolvimento de seu trabalho 

em sala de aula. O que é considerado são as determinações curriculares expressas nos 

livros didáticos e no currículo rígido que possuem ou que recebem pronto. 
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 Um professor pertencente ao Grupo Representativo 2, ao ser questionado sobre o 

que deve conter um currículo escolar, respondeu “acredito que além do específico do 

conteúdo e suas normativas para o processo ensino aprendizagem deveria conter mais 

vivências dos educandos, transformadas em algo organizado, porém atrativas. Que o 

educando de cada série fosse parte “viva” do currículo”.  

 Outro professor pertencente ao Grupo Representativo 2, afirma que “um 

currículo deve conter conhecimentos a serem construídos, a cultura, a formação, a 

diversidade, o processo de ensino-aprendizagem e a avaliação, os valores e a cultura 

escolar e docente, a organização dos tempos e espaços escolares”.  

 Percebemos que os dois professores nos mostram claramente a importância que 

dão aos saberes produzidos pelos alunos e consideram a cultura como parte fundamental 

do processo pedagógico, além de inserirem todo o complexo escolar que implica na 

concretização de um currículo, como exemplo, os tempos e espaços escolares.  

 Ao analisarmos o trabalho do professor em sala de aula, em todas as dimensões e 

circunstâncias, ou seja, no contexto da aprendizagem do aluno, na organização 

metodológica da aula, na elaboração de atividades de aprendizagem, nos espaços e 

tempos em que a escola se faz, pudemos perceber que todas as ações docentes decorrem 

das suas reais concepções. Sejam concepções tradicionais, sejam concepções pós-

críticas, toda a ação docente decorre deste princípio. São as concepções que 

impulsionam o fazer dos professores para uma direção, se mais crítica, tenderá para uma 

prática mais aberta, politizada, dialógica; se mais tradicional, tenderá por uma prática 

mecânica, ensino retórico, processo de aprendizagem mnemônico, sem sentido para o 

sujeito que aprende. 

 Observando o desenvolvimento das aulas e confrontando os dados dessa prática 

com as concepções que os docentes possuem, percebemos que na escola há um grupo de 

professores com uma proposta pedagógica consistente e coerente com os paradigmas do 

Projeto Pedagógico da Rede Salesiana de Escolas, que é o Grupo Representativo 2 , e 

outro, o Grupo Representativo 1, que possui uma proposta pedagógica incoerente com o 

esse Projeto, plasmada em outro paradigma, o tradicional, impedindo o 

desenvolvimento do projeto pedagógico  na íntegra. 

 Essa afirmação pode ser constatada a partir dos relatos dos professores e dos 

alunos e da observação das aulas. A seguir poderemos conhecer as respostas dos 

professores, quando perguntados sobre quais as características do currículo da Rede 

Salesiana de Escolas. Primeiramente, faremos uma exposição da visão dos professores 
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componentes do grupo 1, aquele que se caracteriza por ter uma visão tradicional de 

currículo e, em seguida será apresentada a visão do grupo 2,  que se caracteriza por ter 

uma visão crítica de currículo.  

Para o informante A, “o currículo da RSE tem como características a 

organização, o conhecimento expresso de forma científica e social, a flexibilidade e a 

abertura para desenvolvimento de projetos e atividades mais amplas”. 

O informante B coloca que “o currículo da RSE é um currículo concebido de um 

processo social específico, o currículo molda o projeto e, como tal, veicula 

pressupostos, concepções, valores e visões da realidade. Ele orienta as escolhas dos 

conteúdos e dos métodos de ensino, transformando práticas existentes ou qualificando-

as.” 

Para o terceiro informante representativo deste grupo, informante C, “o currículo 

da RSE se caracteriza como um currículo permeado por orientações que valorizam o 

crescimento pessoal do educando. Ele caminha lado a lado com a realidade da sala de 

aula, propondo que não basta ensinar e despejar conteúdos em classe, mas prevê a 

necessidade de ações adequadas à realidade da escola.” 

 O informante D, representativo do grupo 2, argumenta que “o currículo da Rede 

Salesiana de Escolas, se caracteriza como um currículo humanista, ético, e cristão. 

Respeitando as subjetividades e dialogando com as diversidades, possibilitando o 

exercício da cidadania e da transcendência.” 

Para o informante F, “o currículo da Rede Salesiana de Escolas, se caracteriza 

como um currículo humanizador, pois prioriza a formação integral do aluno e permite o 

desenvolvimento de temas transdisciplinares articulando teoria e prática.” 

O informante E diz que “o currículo da Rede Salesiana de Escolas se caracteriza, 

por ser um currículo que conjuga com maestria, organização do conhecimento 

específico através do ensino-aprendizado mais a postura ética salesiana de valores 

humanos norteados por Dom Bosco e Madre Mazzarello. Isto é fundamental, pois não 

dá para ser um expert em Geografia e um mentor e estrategista da morte em batalhas por 

poder.” 

Outra pergunta de extrema relevância para análise das concepções que permeiam 

a prática pedagógica do professor foi "ao preparar a sua aula, o que prioriza?" 

Para o informante A, pertencente ao grupo representativo 1, ao preparar a sua  

aula prioriza interação, participação e partilha, para assim se situar junto aos alunos no 

processo ensino-aprendizagem.   
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O informante B, afirma que ao preparar a aula prioriza a harmonia no 

desenvolvimento pedagógico: limite, postura, respeito, disciplina, atenção, 

concentração, organização, entretenimento e envolvimento. 

O informante C diz que ao preparar a sua aula prioriza a interação com o aluno 

de forma que seja possível despertar o aprendizado com simplicidade e harmonia. 

Ensinar com clareza e com objetivos bem definidos. 

 O informante D, representativo do grupo 2, diz que ao preparar a sua aula, 

prioriza o ser- um sujeito real, concreto, protagonista, ético e diverso que merece ser 

ouvido e ousado na busca da construção do conhecimento e da vida.  

 Para o segundo informante representativo deste grupo, informante F, ao preparar 

a sua aula, prioriza a busca do conhecimento, que o aluno se aproprie de forma crítica, 

reflexiva e autônoma desse saber, que as informações que ele possua não sejam 

superficiais e ou artificiais.                      

Para o informante E, a prioridade, ao preparar suas aulas, é a de que o educando 

associe o que ele aprendeu do conhecimento específico, com a possibilidade de 

interagir, com seu colega e o mundo de maneira respeitosa e cooperativa. 

 Estas concepções dos professores nos levam a pensar no significado que as 

orientações didáticas contidas no manual do professor têm para os professores, qual sua 

importância no desenvolvimento de suas aulas e no cumprimento da proposta 

pedagógica em questão.  

 Pensando na importância e no uso do Manual do Professor, perguntamos aos 

professores se eles utilizavam as orientações do Manual do Professor, contido no livro 

adotado e de que forma?  

As respostas obtidas estão agrupadas conforme as concepções dos grupos 

representativos. 

Para o informante A, as orientações do manual do professor são muito 

importantes, porém procura inovar em certas atividades, dependendo muito da turma 

que muitas vezes encaminha para outra direção sem desviar do objetivo.  

O informante B não se pronunciou sobre a questão, justificando que como 

professor de educação física não possuía livro didático adotado para receber 

orientações. 

O terceiro informante desse grupo, informante C, em 70% dos casos utiliza e 

segue o manual do professor, porque cada turma nos corresponde de uma forma. Para 

ele, às vezes, se torna inviável seguir a risca as orientações do Manual do Professor, 
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devido à articulação que determinadas turmas fazem. Entretanto, é bom dar uma 

“olhada” no manual e verificar suas posições e argumentos frente a algumas ações em 

sala. 

O informante D representativo do grupo 2, diz  que “as orientações são 

fundamentais como eixos norteadores de minha prática pedagógica.” 

O informante E, se remete aos fundadores da escola salesiana e diz que “as 

orientações do manual nos possibilitam a combinação das concepções pautadas no 

carisma de Dom Bosco e Madre Mazarello.” 

O terceiro informante desse grupo, o informante F argumenta dizendo que 

sempre se orienta pelo manual do professor. No livro da RSE, por exemplo, é 

explicitado que “as coleções (...) de Ciências Humanas, procuram (...) fortalecer e 

favorecer uma prática de estudos e discussões capazes de garantir aos alunos (...) lerem, 

compreenderem e interpretarem o mundo ao seu redor. Essas orientações são essenciais 

para compreendermos o norte da proposta curricular. Ainda neste exemplo da RSE, “ o 

conjunto (...) da área de Ciências Humanas definiu uma seleção de conteúdos em torno 

de um princípio norteador – a dignidade da pessoa e o supremo valor da vida – e dos 

seguintes eixos (...) identidade, diversidade, cidadania, humanismo e transcendência.”  

 Essas questões aqui analisadas permitem concluir que houve uma incipiente 

internalização e compreensão de boa parte dos professores, grupo representativo 1, em 

relação ao projeto pedagógico da RSE e do seu novo currículo, impedindo a sua fiel 

implantação desde os primeiros passos até os dias atuais.  

As fortes raízes plasmadas em práticas tradicionais, linearidade, pré-requisitos, 

etapas rígidas e formais de ensino e aprendizagem, cadeias de conteúdos, escalas de 

avaliação e outras questões que constituem a concepção tradicional de currículo, 

impedem o desenvolvimento de um currículo pautado no processo múltiplo, complexo e 

relacional de conhecer e incorporar dados novos ao repertório de significados que o 

aluno já possui.  

Há também aquele grupo de professores, o grupo 2, que possui uma concepção 

de currículo nova, denominada de pós-crítica e que consegue estabelecer um processo 

de ensino voltado para as concepções que moldam o Projeto Pedagógico da RSE. 

Proposta esta que se baseia na razão, na religião e no amor educativo, e que leva em 

conta a cultura herdada da humanidade e as questões modernas do homem e da 

sociedade. 
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 Faz-se necessário ressaltar que as concepções de currículo decorrem também das 

contribuições do universo social, político e cultural em que a instituição educativa está 

inserida e do universo ao qual o professor pertence. Essas relações estão norteando o 

fazer da escola e o fazer do professor, de maneira espontânea, articulada, interativa, 

como fruto das relações estabelecidas entre o meio e o sujeito que atua sobre ele. 

 A escola então, por ser uma escola aberta, crítica, questionadora, recebe também 

influências da sociedade hodierna. 

 Não só a concepção do professor, ou a sua visão tradicional sobre o currículo, 

determina a diferença entre as novas concepções de currículo e a prática docente, mas 

todas as dimensões em que implicam a estrutura de uma instituição educativa. Como ela 

não é neutra, fechada e obsoleta em sua dinâmica, a estrutura social também 

circunscreve o currículo, orienta a sua organização, ajuda a refletir sobre os conteúdos, 

tempos e espaços escolares. Porém, esta questão não pode ser esgotada somente neste 

estudo, necessita de outras discussões.  

Em relação ao que os alunos pensam da organização didática dos professores, 

suas aulas, métodos e recursos, conhecimentos selecionados que são significativos ou 

não para eles, obtivemos os resultados abaixo discutidos.  

Primeiramente, os alunos foram perguntados sobre se o que aprendem tem valor 

para a vida nos diferentes contextos  ou se o que aprendem é simplesmente um 

conhecimento escolarizado, pautado na memorização, repetição de informações, sem 

aplicação na vida. 

Os alunos responderam dando exemplos das matérias que estudam. “Quando 

estudamos Matemática, às vezes não sabemos para que serve e temos que aprender 

assim mesmo, pois teremos prova daquela matéria. Ao estudarmos História, sempre é 

muito decorado, não entendemos os acontecimentos antigos e para que serve estudar 

tudo isto, se os tempos são outros. Já em Geografia sempre entendemos a relação que há 

com a sociedade, pois o professor explica e dá exemplos de situações muito concretas.” 

Os alunos salientam que deveria haver mais interação com os alunos durante as 

aulas, mais discussão sobre os assuntos da atualidade, intercalado com os conteúdos 

tratados pelos professores. 

Questionados sobre as formas como o professor trabalha, na criação de situações 

boas para aprender, responderam que “há professores que têm paciência quando 

ensinam, interagem, esperam os alunos falarem os pontos de vista e o que entenderam, 

fazem o aluno enxergar a importância da matéria e assim, os alunos aprendem. Há os 
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que passam no quadro, mandam copiar, tem que estudar e decorar. Outros mandam 

fazer exercício em todas as aulas, entregar a eles e depois devolvem sem nenhuma 

discussão e todos tiram “total”, mas nem sabem por que tiraram aquela nota.” “Quando 

decoramos sem entender, daí a pouco esquecemos a matéria, ela não teve significado 

nenhum para nós”. “Para mim, professor bom é aquele que interage, que incentiva a 

aprender. Outro aspecto importante a salientar em relação às práticas dos professores, é 

que tem professor que nós sabemos como será sua aula, pois todo dia é a mesma coisa, 

não tem novidade e nenhum formato diferente. Isso é cansativo e tira a motivação. Mas 

tem professor que a gente cria altas expectativas em relação à sua aula, pois tem dia de 

jogo, tem dia de aula expositiva, mas com interação com os alunos, tem dia de aula na 

multimídia ou em outros ambientes da escola.” 

A questão seguinte foi sobre as aulas diferenciadas, nas quais aprenderam muito 

e que foi muito prazeroso. Sobre isso, falaram que algumas aulas na multimídia são 

muito boas e interessantes, pois têm imagens, vídeos, músicas, e muda a rotina, “coisa 

que muitos professores ainda não entenderam que nós gostamos mais de aulas 

dinâmicas, do que aulas estáticas, em que só o professor fala e usa o quadro e o giz”. 

Salientaram professores que possuem a mente compatível com a dos alunos, que fala a 

linguagem, que usa métodos de ensino atraentes e que são além de bons professores, 

amigos. Destacaram também que aquela relação em que o professor manda e aluno 

obedece não agrada mais e não condiz com os tempos atuais. “A discussão e a interação 

são muito produtivas, pois nos coloca em confronto com o saber”. O professor é sempre 

aquele que dá o respaldo técnico do conhecimento, balisa os conceitos e tira as 

conclusões para a turma, com base nas discussões feitas com a sua interferência, 

concluem eles. 

Perguntados sobre as posturas dos alunos nas aulas, responderam que tem aluno 

que quer somente conversar futilidades e aí ele não aprende de forma consistente, mas 

aquele que quer aprender consegue se desenvolver bem nas aulas. Quando é para 

decorar, o aluno decora, quando é para interpretar, compreender o conhecimento, o 

aluno que quer se desenvolve também. Isso depende muito do aluno, finalizam eles, 

após longa discussão. 

Essas observações dos alunos nos serviram de base para constatarmos que as 

concepções dos professores sobre currículo determinam as suas práticas em sala de aula. 

Se o professor possui uma concepção mais tradicional ou mais crítica, refletirá 
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evidentemente sobre suas aulas, seus métodos, a escolha de recursos didáticos e 

ambientes de aprendizagem, sua relação com o aluno e com o conhecimento. 
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5 - UMA NOVA ESTRUTURA CURRICULAR 

 

 A finalidade deste capítulo é apresentar, em primeiro momento, algumas 

reflexões acerca de currículo e que justificam a opção dessa nova estrutura curricular. 

No segundo momento, iremos enfatizar a estrutura curricular propriamente dita. 

    Iniciaremos então, pela revisão, de forma concisa e objetiva, dos processos pelos 

quais o currículo tem sido concebido. 

   Conforme Silva (2006) as visões de currículo tiveram as seguintes concepções ao 

longo da história: 

 

1- A tradicional, humanista, baseada numa concepção conservadora 

da cultura (fixa, estável, herdada) e do conhecimento (como fato, 

como informação), uma visão que, por sua vez, se baseia numa 

perspectiva conservadora da função social e cultural da educação; 

2- A tecnicista, em muitos aspectos similares à tradicional, mas 

enfatizando as dimensões instrumentais, utilitárias e econômicas 

da educação; 

3- A crítica, de orientação marxista, baseada numa análise da escola 

e da educação como instituições voltadas para a reprodução das 

estruturas de classe da sociedade capitalista: o currículo reflete e 

reproduz essa estrutura; 

4- A pós-estruturalista, que retoma e reformula algumas análises da 

tradição crítica neomarxista, enfatizando o currículo como prática 

cultural e como prática de significação. ( SILVA, 2006, p.12) 

 

   É sobre esta última visão que iremos desenvolver o estudo e estabelecer relações 

com a nova estrutura curricular que pretendemos apresentar.  

 A ênfase será em torno do sentido da cultura, entendida principalmente como 

prática de significação. O papel da linguagem e do discurso na constituição do social, 

são elementos fundantes nessa concepção de currículo. 

De acordo com Silva (2006) a cultura nessa visão, é um campo de luta em torno da 

construção e da imposição de significados sobre o mundo social. A cultura “é” e não é 

feita, não se transforma. Ela existe em razão do humano e das relações que estabelece. 

Nesse sentido, o que vamos discutir aqui, não é uma visão de currículo, baseado na 

cultura, fundamentalmente estática, concebida como produto pronto e acabado, que 

pode ser dado, transmitido, recebido. O que vamos discutir é uma concepção de 

currrículo, que tem como base a dinamicidade da cultura, que vai se efetivar em um 

contexto de relações de negociação, de conflito e de poder. 

Valemo-nos agora de sete princípios defendidos por Pierre Bourdier (1998, apud 

Santos, 2000) no qual servirão de base e de enriquecimento para a nova estrutura 
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curricular. São princípios fundamentados na reestruturação ocorrida na divisão do 

conhecimento, em uma nova definição das formas de transmissão de conhecimento, na 

necessidade de eliminação de noções datadas e na importância da introdução na escola 

de novos conhecimentos provenientes, tanto da pesquisa, como das mudanças 

econômicas, sociais e técnicas. Os princípios se resumem pelas seguintes ideias: 

 

1- Os conteúdos escolares devem ser constantemente revistos; 

2- A educação deve dar prioridade para as áreas que desenvolvem o 

pensamento; 

3- Os currículos devem ser flexíveis, mas apresentar conexão 

vertical e horizontal entre os conteúdos; 

4- O ensino deve procurar melhorar a eficácia do processo de 

transmissão pela diversificação dos métodos de ensino; 

5- A prática curricular deve buscar integrar o trabalho de professores 

de diferentes disciplinas, superando divisões existentes entre elas, 

já superadas pela evolução das ciências; 

6- Os currículos escolares devem conciliar o universalismo inerente 

ao pensamento científico, com o relativismo ensinado através das 

ciências históricas, refletindo a pluralidade de estilos de vida e de 

tradições culturais. (BOURDIER, 1998, APUD SANTOS, 2000) 

 

   Esta proposta de Bourdier revela que há uma defesa de um currículo acadêmico, 

modernizado pela introdução de novos conhecimentos e habilidades, necessários à vida 

contemporânea, trazidos pelo desenvolvimento científico e tecnológico e pelas 

inovações produzidas no campo pedagógico. 

  Nessa nova proposta curricular esses princípios serão altamente eficazes, pois se 

defende um currículo centrado, preferencialmente, em situações práticas, problemas do 

cotidiano, envolvendo as experiências das crianças e seus interesses para, neste 

contexto, explorar aspectos do conhecimento sistematizado.  

Acrescentamos ainda, que este tipo de abordagem curricular, rompe com a 

estrutura disciplinar do currículo, com a organização seqüencial do conhecimento, 

voltando-se para os processos de aquisição, ao invés de para os processos de 

transmissão de saberes. 

É valorizada, nesta abordagem, a experiência de alunos e professores, suas 

vivências, extraídas do cotidiano e sobretudo a inserção cultural e a cultura enquanto 

produção e prática de significação. 

A partir desses princípios apontados por Bourdier (apud Santos, 2000) iremos 

elencar outros três princípios que irão fortalecer a nova estrutura curricular em questão. 

O primeiro deles é estabelecer um currículo que seja necessariamente um projeto 

cultural, ou seja, que tenha flexibilidade para que os professores intervenham nele, que 
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seja aberto, que atenda às especificidades de cada sujeito e contemple as dimensões 

política, social e cultural. Que seja pautado nas questões subjetivas e objetivas do 

conhecimento, abrangendo conteúdos e métodos que atendam às necessidades de 

apropriação dos saberes culturalmente válidos. 

Sobre cultura, apresentaremos aqui, um maior aprofundamento, que segundo 

Silva, 2006, ela pode ser muitas coisas (modo de vida, prática material etc.) mas ela é 

fundamentalmente, prática de significação. 

Segundo Silva (2006): 

 

A cultura é feita, nessa perspectiva, de formas de compreender o 

mundo social, de torná-lo inteligível. Ela está centralmente envolvida 

na produção de formas de inteligibilidade. A cultura diz respeito, 

sobretudo, à produção de sentido. ( SILVA, 2006) 

 

 

 Nesse sentido, destaca-se o caráter fundamentalmente produtivo e criativo, que 

cultura possui, para produzir tais sentidos. 

 A cultura nesta perspectiva é entendida não como produto final, concluído, o que 

ela também é, mas sobretudo como atividade, como prática de produção, de criação. 

Segundo Silva, 2006, se ignorarmos ou secundarizarmos a dimensão produtiva da 

cultura, significa  cristalizá-la, imobilizá-la, abstraí-la do processo de sua criação. 

Sendo assim, cultura é atividade, ação, experiência. Silva (2006) corrobora, 

dizendo que: 

 

A cultura é sempre trabalhada sobre alguma coisa, sobre materiais 

existentes. Vê-la como produção não significa dizer que ela opera 

sobre o vazio, que a criação se dá a partir de nada. Mas, significa, sim, 

dizer que os materiais existentes, as matérias significantes vistas como 

produtos, como coisas, não estão aí apenas para ser contempladas ou 

para ser simplesmente recebidas, aceitas e passivamente consumidas. 

A cultura nunca é apenas consumo passivo. Os significados, os 

sentidos recebidos, a matéria significante, o material cultural são, 

sempre, embora às vezes de forma desajeitada, oblíqua, submetidos a 

um novo trabalho, a uma nova atividade de significação. São 

traduzidos, transpostos, deslocados, condensados, desdobrados, 

redefinidos, sofrem, enfim, um complexo e indeterminado processo de 

transformação. ( SILVA, 2006). 
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 É nesse contexto que o projeto cultural vai se estabelecer, considerando os 

conteúdos frutos de uma cultura, vinculados por sua vez aos processos e às práticas de 

significação e às relações sociais.  

O segundo princípio que irá nortear esta nova proposta curricular, é o princípio 

da formação humana, que além dos conhecimentos de mundo, será fonte de mudança de 

comportamento, que acontecerá, por meio da aquisição de valores, que por sua vez, 

reverterão em atitudes e habilidades de pensamento. O que se deseja é que seja formado 

um “cidadão do futuro”, que seja capaz de quebrar todas as estruturas que regem a 

desonestidade, a falta de ética, a não consciência sobre o meio ambiente, a 

desvalorização do outro, a falta de respeito, enfim, princípios de uma estrutura de 

sociedade falida, corrupta, individualista, responsável por tantos desencontros entre o 

humano e o real valor da vida. 

Para isso, a proposta curricular em questão será articulada com a realidade 

histórica em que os sujeitos estão envolvidos e nesse caso, essa necessidade da 

formação humana, historicamente nunca perdeu seu valor, mas considera-se que hoje 

ela é imprescindível. Imprescindível por estar vinculada a uma sociedade em que os 

modos de vida e de relações humanas foram alteradas, tendo em vista as novas 

tecnologias da informação e da comunicação. As pessoas se comunicam através das 

redes sociais e os limites entre o particular e público está cada vez mais minimizado, 

considerando o valor humano instituído para estas relações.  

Desta forma, a proposta curricular que está em foco, será responsável por educar 

e formar pessoas, orientando e comunicando valores em meio ao ensino sistematizado 

dos conhecimentos específicos. Isso implica em uma integração co-responsável de todos 

os segmentos do processo educativo em torno de um projeto comum.  

O sistema de valores aqui proposto irá estabelecer uma relação entre a vida 

cotidiana, as necessidades de educar para uma sociedade justa e solidária e os conteúdos 

escolares específicos de cada uma das áreas do conhecimento. 

Os valores não serão trabalhados de forma neutralizada e alienada, serão 

articulados dentro de toda a proposta pedagógica, no qual fará engendrar um novo ser 

humano. Um ser humano capaz de construir a própria identidade, a partir da liberdade e 

responsabilidade desenvolvidas desde cedo, um ser humano capaz de comprometer-se 

com os outros e consigo mesmo, um ser humano capaz de construir a felicidade e de 

entender estas tarefas como uma possibilidade de crescimento contínuo. E por fim, um 

ser humano que consiga fazer uma síntese entre vida, cultura, ciência e fé. 
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O terceiro princípio que irá fortalecer esta proposta na nossa concepção é tratar 

da formação humana das crianças e jovens de forma ampla, globalizada, expandida, 

imbricando todos os saberes em um só.  

De acordo com Morin (2000) este princípio que estamos tratando aqui, 

denomina-se de Condição Planetária. Para ele, na era da globalização no século XX – que 

começou, na verdade no século XVI com a colonização da América e a interligação de toda 

a humanidade, esse fenômeno que estamos vivendo hoje, em que tudo está conectado, é um 

outro aspecto que o currículo escolar ainda não tocou, assim como o planeta e seus 

problemas, a aceleração histórica, a quantidade de informação que não conseguimos 

processar e organizar. 

Para Morin (2000) este ponto é importante porque existe, neste momento, um 

destino comum para todos os seres humanos. O crescimento da ameaça letal se expande em 

vez de diminuir: a ameaça nuclear, a ameaça ecológica, a degradação da vida planetária. 

Ainda que haja uma tomada de consciência de todos esses problemas, ela é tímida e não 

conduziu ainda a nenhuma decisão efetiva. Por isso, faz-se urgente a construção de uma 

consciência que ele chama de consciência planetária.  

Segundo Morin, 2000, conhecer o nosso planeta é difícil: os processos de todas as 

ordens – econômicos, ideológicos e sociais – estão de tal maneira imbricados e são tão 

complexos, que compreendê-los é um verdadeiro desafio para o conhecimento. Para ele, se 

faz necessária uma certa distância em relação ao imediato para podermos compreendê-lo. E, 

atualmente, dada a aceleração e a complexidade do mundo, é quase impossível.  É 

necessário ensinar que não é suficiente reduzir a um só a complexidade dos problemas 

importantes do planeta, como a demografia, ou a escassez de alimentos, ou a bomba 

atômica, ou a ecologia. É preciso ensinar que os problemas estão todos amarrados uns aos 

outros. 

Se ensinar sempre foi um desafio, ensinar nesta perspectiva será um desafio ainda 

maior. Mas nenhum professor poderá abrir mão dessa estrutura curricular, senão a 

desvalorização da escola recairá ainda mais e perderá o sentido que a escola tem e a sua 

função social. 

Estes são os princípios que fundamentam esta estrutura curricular. Consideraremos 

agora, a sua estrutura. 
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5.1. Estrutura do Projeto Curricular 

 

 Iremos apresentar a estrutura básica do currículo por nós proposto. Definiremos 

em linhas gerais em que consistem os seguintes itens: 1- os componentes curriculares e 

suas áreas de conhecimento; 2- os objetivos gerais; 3- os conteúdos; 4- as habilidades 

específicas; 5- as orientações didáticas, que implicam em opção metodológica, 

procedimentos de ensino e avaliação. 

1-Os componentes curriculares e suas áreas do conhecimento: de acordo com 

Parâmetros Curriculares Nacionais, as áreas do conhecimento se definem em: Ciências 

Humanas e suas Tecnologias, composta pelos componentes curriculares Geografia, 

História, Filosofia, Sociologia, Ensino Religioso; Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, composta pelos componentes curriculares Ciências, Biologia, Química, 

Física; Matemática e suas Tecnologias, composta pelo componente curricular 

Matemática e Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, composta pelos componentes 

curriculares Língua Portuguesa, Línguas Estrangeiras, Informática e Educação Física. 

Faremos desta a nossa estrutura de componentes curriculares divididos em áreas, não 

ferindo, portanto, o que está estabelecido na legislação e nas Diretrizes Curriculares do 

Ministério da Educação e Cultura. 

2-Os objetivos gerais serão definidos tendo como referência a área do conhecimento em 

que cada componente curricular está situado, acrescido da compreensão do mundo em 

seus aspectos mais amplos e da formação humana do sujeito enquanto protagonista do 

processo social e cultural de seu tempo. 

3- Os conteúdos serão definidos tendo como referência a concepção de conteúdos que 

está explicitamente entendida como o conjunto de formas culturais e de saberes 

selecionados para integrar as diferentes áreas curriculares, em função dos objetivos 

estabelecidos em cada área. Os conteúdos serão fatos discretos, conceitos, 

conhecimentos acumulados pela humanidade ao longo dos tempos, princípios, 

procedimentos, valores, normas e atitudes. Aqui ficarão explícitos os princípios que 

fundamentam esta estrutura curricular. 

Fundamentados em Coll (1986) os conteúdos, denominados por ele como 

“novos conteúdos”, seriam também referência para esta proposta curricular, pois são 

assim definidos como conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Segundo ele, 

esta divisão corresponderia às seguintes questões: O que devemos saber, como devemos 
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fazer e como devemos ser. Estes aspectos são considerados por nós de fundamental 

importância por constituir o eixo norteador da nossa visão de educação.  

Assim sendo, segundo Coll (1986) os conteúdos conceituais estão relacionados 

com conceitos propriamente ditos e dele ramifica-se os conteúdos factuais, ou seja, os 

conhecimentos relacionados aos fatos, acontecimentos, dados, nomes e códigos. 

Os conteúdos conceituais são mais abstratos, eles demandam compreensão, 

reflexão, análise, comparação. As condições necessárias para a aprendizagem dos 

conteúdos conceituais demandam atividades que desencadeiem um processo de 

construção pessoal, que privilegie atividades experimentais que acionem os 

conhecimentos prévios dos alunos promovendo atividade mental. Para tanto, as aulas 

meramente expositivas que lance mão apenas da memorização, não são recomendáveis. 

Já os conteúdos procedimentais envolvem ações ordenadas com um fim, ou seja, 

direcionadas para realização de um objetivo, aquilo que se aprende a fazer, fazendo, 

como: saltar, escrever com letra cursiva, desenhar, cozinhar, dirigir- podem ser 

chamados de regras, técnicas métodos, destrezas ou habilidades. 

Os conteúdos atitudinais podem ser agrupados em: valores, atitudes ou normas. 

Dentre esses conteúdos podemos destacar a título de exemplo: a cooperação, a 

solidariedade, o trabalho em grupo, o gosto pela leitura, o respeito, a ética. Vale ainda 

salientar que esses conteúdos estão impregnados nas relações afetivas e de conivência 

que de forma alguma podem ser desconsiderados pela escola como conteúdos 

importantes de serem trabalhados. 

Assim, Coll (1997) propõe os conteúdos: 

Factuais e Conceituais - que correspondem ao compromisso científico 

da escola: transmitir o conhecimento socialmente produzido. 

Atitudinais - (normas e valores)- que correspondem ao compromisso 

filosófico da escola: promover aspectos que nos completam como 

seres humanos, que dão uma dimensão maior, que dão razão e sentido 

para o conhecimento científico. 

Procedimentais - que são os objetivos, resultados e meios para 

alcançá-los, articulados por ações, passos ou procedimentos a serem 

implementados e aprendidos. (COLL, 1997) 

 

O trabalho pedagógico será portanto, balizado pela (Filosofia) e conhecimento 

científico ( Ciência) para instrumentalizar-se teórica e praticamente. 

4-As habilidades específicas serão o reflexo de todos os conteúdos desenvolvidos numa 

trajetória escolar, aqui denominada Ensino Fundamental, anos finais.  
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Aprender fatos, conceitos, conhecimentos, significa ser capaz de identificar, 

reconhecer, classificar, descrever, analisar, relacionar objetos, conhecimentos ou ideias. 

Aprender um princípio é ser capaz de identificar, reconhecer, classificar, 

descrever e comparar as relações entre os conceitos, conhecimentos ou fatos aos quais o 

princípio se refere. São aprendizagens esperadas e construídas pelo sujeito que aprende 

a partir de uma intervenção pedagógica mediadora, que propõe desenvolver habilidades, 

que propõe introduzir o educando em um contexto de reflexão, de desenvolvimento do 

pensar e formas as tais habilidades. Ronca (1995) nos apresenta a ideia do pensamento 

operatório, que para ele, deve ser motivado a funcionar. 

 

Lembremo-nos, também, de que cada pensamento operatório que 

desejamos ver desenvolvido, tanto nos jovens como em nós mesmos, 

não é uma entidade isolada, mas está submerso numa realidade social 

e histórica, que o forma e o projeta. Cada pensamento operatório que 

um jovem aprende elaborar constitui-se, pois, na continuidade de um 

denso e grave movimento histórico. A trama do operatório é incrível e 

dialética: ao mesmo tempo que submetido ao sócio-cultural, nele 

interfere, ajudando o Homem a se superar em busca da felicidade.       

( RONCA, 1995, pág 58) 

 

  

 Há, além das descritas acima, outras habilidades que serão definidas como eixo 

norteador da proposta curricular em questão e que são denominadas também, por 

Ronca, 1995, como pensamento operatório. Eis  alguns exemplos e suas definições: 

  

ANALISAR: Decompor o objetivo a ser analisado (dados, gráficos, 

tabelas, figuras, desenhos, mapas, fatos, situações, fenômenos, 

processos, resultados de experiências, opiniões, argumentos, textos, 

etc.) a fim de examinar e identificar as partes, relações, idéias e os 

princípios envolvidos que levam à compreensão do todo. 

Análise pressupõe exame, investigação, estudo detalhado; deve-se, 

portanto, partir dos efeitos para as causas, do particular para o geral, 

da parte para o todo, do simples para o complexo. 

APLICAR: Empregar o conhecimento já construído em contextos e 

situações específicas e concretas em outras palavras, consiste em usar 

informações, idéias, conceitos, relações para resolver questões e 

problemas concretos. 

ARGUMENTAR: Enuncia os raciocínios que constituem um 

pensamento; defender ideias, opiniões a respeito de um determinado 

assunto. 

Em uma argumentação, não e suficiente expor um ponto de vista; é 

imprescindível apresentar razoes e evidencias que o comprovem e o 

sustente a fim de persuadir o eleitor ou interlocutor. 

AVALIAR: Emitir julgamento de valor, através da apreciação 

criteriosa de aspectos positivos e negativos. 

COMENTAR: Discutir o que foi lido a partir de um determinado 

contexto, dado pelo enunciado. Quando se comenta, opina-se a 

respeito do assunto, fazem-se considerações baseadas em experiências 

pessoais, mesmo que direcionadas. 
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CONTESTAR: Negar a exatidão de proposições, testes, opiniões,           

argumentos, etc. 

CONTRADIZER: Opor-se; alegar o contrário, provando a nova tese 

com contra-argumentos. 

CONTRAPOR: Pôr contra, opor, apresentar em oposição, 

reconhecendo e indicando as características próprias de cada um dos 

elementos contrapostos. 

CRITICAR: Julgar com critério, com discernimento, analisando o 

lado positivo e o negativo. 

DEDUZIR / INFERIR: Gerar uma informação nova, a partir de uma 

informação anterior, em um determinado contexto. Ou seja, 

conclusões, raciocinar a partir da análise de dados fornecidos. 

DISCUTIR: Analisar uma questão, um problema, um assunto pelo 

exame das razões e provas controversas. 

DISSERTAR: Discorrer sobre um assunto, ordenando as ideias, 

justificando-as e relacionando-as com o fim de persuadir o leitor ou 

interlocutor. 

EXTRAPOLAR: Ir além dos dados fornecidos para determinar 

outras possíveis implicações e conseqüências, a partir de um 

determinado contexto, dado pelo enunciado. 

GENERALIZAR: Estender um conceito a todos os casos em que se 

pode ser aplicado. 

INVESTIGAR: Conhecer melhor uma área especifica, através da 

analise, da comparação e da conceituação. 

JULGAR: Decidir como juiz; formar juízo crítico; avaliar de acordo 

com determinados padrões e critérios para concluir sobre o valor do 

assunto proposto. 

QUESTIONAR: Discutir um assunto, perguntar-se pelos seus 

aspectos controvertidos. (RONCA, 1995) 

 

 

Aprender um procedimento significa ser capaz de utilizá-lo em diversas 

situações e de diferentes maneiras para resolver os problemas postos pela vida cotidiana 

e pelo mundo contemporâneo. Como exemplo, podemos citar as seguintes habilidades: 

manejar, confeccionar, utilizar, construir, aplicar, coletar, representar, aplicar, observar, 

experimentar, testar, elaborar, simular, demonstrar, reconstruir, planejar, executar, 

compor e outros. 

Aprender um valor, segundo Coll (2007) denota ser capaz de regular o próprio 

comportamento de acordo com o princípio normativo estipulado por este valor. 

Aprender uma norma significa ser capaz de comportar-se de acordo com a mesma. 

Ainda conforme Coll (2007) aprender uma atitude significa mostrar uma tendência 

consistente e perseverante a comportar-se de determinada maneira perante situações, 

objetos, acontecimentos ou pessoas.  

Desta forma, compreende-se que ao final de um processo de escolarização, o 

educando seja capaz de tomar atitudes diante da vida coerentes com o projeto curricular 

proposto. Estas atitudes podem ser exemplificadas como: comportar-se (de acordo 

com), respeitar, tolerar, apreciar, ponderar (positiva ou negativamente), aceitar, praticar, 
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ser consciente de, reagir a, conhecer, perceber, estar sensibilizado, sentir, prestar 

atenção a, interessar-se por, obedecer, permitir, aceder a, preocupar-se com, deleitar-se 

com, recrear-se, preferir, inclinar-se a e outras atitudes que estarão na mesma direção. 

 

5-As orientações didáticas serão definidas em cada área do conhecimento e por 

componente curricular, balizadas pelos princípios que norteiam esta proposta curricular, 

pelos objetivos gerais de cada área curricular e pelas habilidades específicas 

estruturadoras do planejamento do professor.  

 Considerando então a visão pós – estruturalista de currículo, no qual tem como 

base a cultura como prática de significação – visão que fundamenta esta proposta 

curricular -, apresentaremos as orientações didáticas, que nortearão o processo 

pedagógico em questão. 

 Iniciaremos por estabelecer nossas crenças em relação ao processo de 

transformação da escola, onde a paixão pelo conhecimento seja a mola mestra e a 

educação de melhores cidadãos seja o horizonte ao qual deverá se dirigir.  

 Acreditamos que a escola precisa explorar novos caminhos que permitam sair de 

uma estrutura fragmentária, compartimentalizada, autoritária, regida por grades horárias 

e formas que formatam professor e aluno, para uma estrutura mais aberta, que deixe ser 

uma comunidade de aprendizagem, que possibilita aos cidadãos, melhores condições de 

vida. 

 Para atender a esta demanda, optamos por depositar na pedagogia de projetos 

todas as nossas forças e crenças para uma possível mudança da forma de trabalhar o 

conhecimento na escola. 

 Orientados por Hernández (1998), que defende a Pedagogia de Projetos como 

estrutura pedagógica capaz de transgredir as amarras tradicionais que se consolidaram 

na escola, apresentamos as características que nos impulsionaram a optar por esta 

pedagogia: 

 

1- Um percurso por um tema-problema que favorece a análise, a 

interpretação e a crítica ( como contrastes de pontos de vista). 

Esse tema- problema pode partir de uma situação que algum 

aluno apresente em aula ou pode ser sugerido pelo docente. Em 

ambos os casos, o importante é que o desencadeante contenha 

uma questão valiosa, substantiva, para ser explorada. 

2- Onde predomina a atitude de cooperação e o professor é um 

aprendiz, e não um especialista ( pois ajuda a aprender sobre 

temas que irá estudar com os alunos). 
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3- Um percurso que busca estabelecer conexões entre os fenômenos 

e que questiona a ideia de uma versão única da realidade. 

4- Cada percurso é singular e é trabalhado com diferentes tipos de 

informação. 

5- O docente ensina a escutar: do que os outros dizem também 

podemos aprender. 

6- Há diferentes formas de aprender aquilo que queremos ensinar ( e 

não sabemos se aprenderão isso ou outras coisas). 

7- Uma aproximação atualizada aos problemas das disciplinas e dos 

saberes. 

8- Uma forma de aprendizagem em que se leva em conta que todos 

os alunos podem aprender. 

9- Não se esquece de que a aprendizagem se vincula ao fazer, á 

atividade manual e à intuição é uma forma de aprendizagem.         

( HERNÁNDEZ, 1998) 

 

A partir dessas características, fica claro que trabalhar mediante projetos, é uma 

orientação didática que permite romper com toda uma estrutura que engessa professor e 

alunos e introduz, não uma estratégia ou um método, mas uma maneira de refletir sobre 

a escola e sua função, que abre um caminho para reposicionar o saber escolar e a função 

da própria escola. 

Gostaríamos ainda de insistir na reflexão sobre a finalidade dos projetos de 

trabalho, como orientadores da prática pedagógica dos professores, por considerá-los 

não uma metodologia didática, mas uma maneira de entender o sentido da escolaridade 

baseado no ensino para a compreensão.  

Citaremos, com base em Hernández (1998) algumas de suas implicações que 

viabilizam o ensino para a compreensão: 

 

a) Os educandos participam de um processo de pesquisa que tem 

sentido para eles e que utilizam diferentes estratégias de pesquisa. 

b) Os educandos podem participar do processo de planejamento da 

própria aprendizagem. 

c) Os educandos são ajudados a serem flexíveis, reconhecer o 

“outro” e compreender seu próprio entorno pessoal e cultural. 

(HERNÁNDEZ, 1998). 

 

 

Assim sendo, a finalidade do ensino nesta perspectiva, é promover, nos alunos, a 

compreensão dos problemas que investigam. E nesse contexto, compreender é ir além 

da informação dada, é poder reconhecer as diferentes versões de um fato e buscar 

explicações além de propor hipóteses sobre as conseqüências dessa pluralidade de 

pontos de vista. 
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Para Hernández (1998) compreender é uma atividade cognoscitiva e 

experiencial, de tradução-relação entre uma informação, um problema e o conhecimento 

pessoal e grupal que se relaciona com ela. 

Ampliando as orientações didáticas acerca de uma nova experiência pedagógica, 

enfatizaremos também a aprendizagem significativa, que está estritamente relacionada 

com a pedagogia de projetos e no cerne desta proposta curricular. 

A aprendizagem significativa é aquela que corresponde a conhecimentos que 

estão relacionados com as representações prévias, com a busca do que é relevante e 

culturalmente significativo para o educando. 

Baseados na Teoria da Aprendizagem Significativa, desenvolvida pelo psicólogo 

norte-americano D. P. Ausubel, afirmamos que a aprendizagem é muito mais 

significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado às estruturas de 

conhecimento de um aluno e adquire significado para ele a partir da relação com seu 

conhecimento prévio. Se acontece o contrário, a aprendizagem se torna mecânica ou 

repetitiva, uma vez que se produziu menos essa incorporação e atribuição de 

significado, e o novo conteúdo passa a ser armazenado isoladamente ou por meio de 

associações arbitrárias na estrutura cognitiva. 

De acordo com os estudos desenvolvidos, para haver aprendizagem significativa 

são necessárias duas condições. Em primeiro lugar, o aluno precisa ter uma disposição 

para aprender: se o indivíduo quiser memorizar o conteúdo arbitrária e literalmente, 

então a aprendizagem será mecânica. Em segundo, o conteúdo escolar a ser aprendido 

tem que ser potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ser lógica e 

psicologicamente significativo: o significado lógico depende somente da natureza do 

conteúdo, e o significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. Cada 

aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si próprio. 

Nesse sentido, a intervenção educativa tem que necessariamente passar por uma 

mudança de ótica substancial, na qual não somente abranja o saber, mas também o saber 

fazer, não tanto o aprender, como o aprender a aprender. 

Para isso, algumas orientações acerca da ação didática devem ser seguidas pelo 

professor. De acordo com AUSUBEL (1982) a primeira ação do professor deve ser 

partir do nível de desenvolvimento do aluno, isto é, a ação educativa está condicionada 

pelo nível de desenvolvimento dos alunos, os quais nem sempre vêm marcados pelos 

estudos evolutivos existentes e que, por tal motivo, devem complementar-se com a 

exploração dos conhecimentos prévios dos educandos, o que já sabem ou têm 
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construído em seus esquemas cognitivos. A soma de sua competência cognitiva e de 

seus conhecimentos prévios marcará o nível de desenvolvimento dos alunos. Em 

segundo, a construção das aprendizagens significativas implica a conexão ou vinculação 

do que o aluno sabe com os conhecimentos novos, quer dizer, o antigo com o novo. A 

clássica repetição para aprender deve ser deixada de fora na medida do possível; uma 

vez que se deseja que seja funcional, deve-se assegurar a auto-estruturação significativa. 

Nesse sentido, sugere-se que os alunos “realizem aprendizagens significativas 

por si próprios”, o que é o mesmo que aprendam o aprender. Assim, garantem-se a 

compreensão e a facilitação de novas aprendizagens ao ter-se um suporte básico na 

estrutura cognitiva prévia construída pelo sujeito. Em terceiro, faz-se necessário 

modificar os esquemas do sujeito, como resultado do aprender significativamente. 

Uma maneira adequada de ampliar e/ou modificar as estruturas do aluno consiste 

em provocar discordâncias ou conflitos cognitivos que representem desequilíbrios a 

partir dos quais, mediante atividades, o aluno consiga reequilibrar-se, superando a 

discordância reconstruindo o conhecimento (PIAGET, 1997). Para isso, é necessário 

que as aprendizagens não sejam excessivamente simples, o que provocaria frustração ou 

rejeição. 

Sendo assim, o que propomos com estas orientações didáticas desse novo 

modelo curricular é a participação ativa do sujeito, sua atividade auto-estruturante, 

envolvente, o que supõe a participação pessoal do aluno na aquisição de conhecimentos, 

de maneira que eles não sejam uma repetição ou cópia dos formulados pelo professor ou 

pelo livro-texto, mas uma reelaboração pessoal. 

Outra e importante orientação didática que merece destaque e que estará 

relacionada com as demais, é o enfrentamento de uma proposta que insira no trabalho 

didático as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação. 

Sabemos que os alunos estão naturalmente envolvidos com tecnologias da 

informação e comunicação dos mais variados tipos. Nesse sentido, o trabalho 

pedagógico do professor, não poderá deixar de estar associado a esses mecanismos. 

Sugere-se então, que sejam usadas as novas TICs, para ampliar as formas de 

interação e de aprendizagem dos alunos. O que se espera é que os alunos estejam 

familiarizados com essa linguagem, não apenas na sua dimensão de sistemas de 

representação ou de tecnologia de comunicação, mas na sua dimensão de uso, aquela 

que a implica na construção e manutenção do conhecimento e das relações sociais. 
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A qualificação do processo de aprendizagem significativa, estará amplamente 

relacionada ao fazer da sala de aula, em que o professor irá explorar as potencialidades 

didáticas das TICs em relação aos objetivos de ensino das suas áreas de conhecimento. 

Trataremos agora da questão da avaliação da aprendizagem, que percorre todo o 

processo de ensino e aprendizagem, e que por muito tempo significou o buraco negro da 

escola.  

Nesta proposta curricular, porém, queremos desmistificar a ideia da prova como 

vilã ou vedete do processo avaliativo escolar e colocar em evidência algumas 

considerações acerca da reconstrução da prática avaliativa. 

Nesse sentido, retomamos o que já consideramos anteriormente sobre a 

pedagogia de projetos que em sua essência postula que os sujeitos aprendem de 

maneiras variadas, ou seja, há diferentes formas de aprender aquilo que queremos 

ensinar, e não sabemos se aprenderão isso ou outras coisas. Um dos grandes mitos que 

reina na educação é que os alunos aprendem o que os professores ensinam. 

Precisamente, a avaliação pretende garantir o recolhimento de evidências sobre o 

cumprimento dessa premissa. No entanto, qualquer professor reconhece que, na sala de 

aula, os alunos de maneiras diferentes, que alguns estabelecem relações com alguns 

aspectos dos trabalhos em sala e outros se “conectam” a conteúdos diferentes. A relação 

em aula não é unidirecional e unívoca. Ao contrário, caracteriza-se por sua dispersão e 

pela interpretação que cada estudante faz daquilo que, supostamente, deva aprender.  

Caso optemos pelo trabalho pedagógico mediante projetos, potencializam-se os 

caminhos alternativos de avaliação, os processos individuais de aprendizagem. Segundo 

Hernández, 1998, a avaliação é uma situação que não está separada do projeto, ela 

permite a cada aluno, reconstruir seu trajeto e transferi-lo para outras situações. 

Então, a avaliação terá que ser processual, contínua, dinâmica e receber atuação 

mediadora do professor. Para isto, há que se ter uma mudança das concepções do 

professor mediante  toda a proposta curricular que se estabelece.  

A avaliação nesta proposta deve ser como se fosse uma lente que permite uma 

visão cada vez mais detalhada sobre o processo de ensinar e aprender. Ela é o elemento 

articulador do processo de ensino aprendizagem pelo acompanhamento que faz das 

ações pedagógicas e seus resultados junto aos alunos. 

A avaliação, portanto, será como se fosse um inventário vivo, intenso e 

complexo, podendo significar o modo pelo qual, todos tomam consciência de suas 



116 

 

 

 

identidades, suas diferenças, responsabilidades e avanços, na busca da autonomia 

necessária para compreender o mundo em que está inserido. 

Serão utilizados, diferentes instrumentos para dar o sentido processual, dinâmico 

e mediador que se deseja. Instrumentos como portfólios, provas contextualizadas, 

observação e registro pelo professor, análise de produções e registros dos alunos, análise 

de erros, auto-avaliação, avaliação entre os pares, farão parte do processo avaliativo.  

Salientamos que esses instrumentos terão sentido em algumas situações e em 

outros não. Cabe ao professor ter visão clara dos fundamentos da sua área de 

conhecimento, daquilo que é nuclear no projeto desenvolvido, dos critérios norteadores 

do seu trabalho, dos pontos importantes da sua ação didática e dos indicadores que ele 

valoriza e pretende ver desenvolvido em seus alunos e escolher um instrumento.  

Cada instrumento tem um propósito específico, seja de garantir o 

autoconhecimento, ou a confiança em si mesmo, confiança no outro, diagnosticar para 

intervir ou avaliar compartilhadamente. Nesse caso, é o professor quem escolhe e 

direciona os caminhos. 

Apresentamos então, a forma como será desencadeado na prática pedagógica 

escolar o currículo de uma escola que tem a pretensão de atuar com competência na 

formação de uma geração de novos brasileiros, ou seja, Brasileiros de Futuro: éticos, 

conscientes, felizes, inovadores, atuantes, conscientes, empreendedores e solidários. 

O quadro baixo, Estrutura Base do Novo Currículo, (Fig2), sintetiza a estrutura 

do currículo proposto. 
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Figura 2 – Estrutura Base do Novo Currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTRUTURA BASE DO NOVO CURRÍCULO 

PRINCÍPIOS QUE O NORTEIAM 

 

Parâmetros Curriculares Nacionais 

Pedagógicos 

Psicopedagógicos 

Humanos 

Curriculares: Pós – estruturalista 

 

ESTRUTURA DO PROJETO CURRICULAR 

 

 

 ÁREAS DO 

CONHECIMENTO 

 

OBJETIVOS     

GERAIS 

 

ORIENTAÇÕES 

DIDÁTICAS 

 

1- Linguagens e Códigos e suas Tecnologias 

2- Matemática e suas Tecnologias 

3- Ciências Humanas e suas Tecnologias 

4- Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 

 

   Abrangentes a cada área do conhecimento 

 

 CONTEÚDOS 

CULTURAIS 

1- Conceituais 

2- Atitudinais 

3- Procedimentais 

 

    Pensamento Operatório 

1- Opção metodológica: Pedagogia de Projetos/ Aprendizagem significativa 

2- Procedimentos de ensino: uso das novas TICs 

3- Avaliação: mediadora, processual, contínua, dinâmica 

 

HABILIDADES  

ESPECÍFICAS 



118 

 

 

 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao chegar ao final deste trabalho e considerando a sua essência, podemos 

concluir que todo ponto de chegada se constitui em ponto de partida. As questões 

estudadas neste trabalho apresentaram caminhos novos, mas ao mesmo tempo 

possibilitaram o surgimento de novas indagações e novas possibilidades. 

O objetivo central desta pesquisa foi analisar as concepções de currículo que 

movem o fazer do professor e apresentar uma estrutura curricular também inovadora, 

coerente com as atuais demandas sociais. Para tal, considerou-se a escola, professores e 

alunos de uma escola particular pertencente à RSE. 

Fundamentados na concepção do currículo que sustenta o trabalho pedagógico 

da escola, bem como nas concepções curriculares que permeiam o fazer do professor, 

foi possível observar algumas contradições entre o que se fala e o que se faz. De um 

lado, temos um professor com uma concepção tradicional de currículo, que o impede de 

aplicar em sua prática escolar novos modelos de educação. E de outro, se vê a vontade 

do professor, em estabelecer uma relação pedagógica pautada nos novos paradigmas, 

mas sendo impedido pela sua concepção. 

Observamos também que muitos professores apresentaram capazes de 

desenvolver a proposta pedagógica conforme a estrutura estabelecida no currículo da 

RSE, por ter uma concepção ancorada na teoria crítica ou pós-crítica de currículo. 

Foi possível apreender por meio desta pesquisa que houve, no contexto da sua 

implantação, uma mudança brusca no modelo curricular, que gerou uma grande 

resistência e insegurança por parte da sociedade e dos professores.  

No primeiro momento, surgiu uma grande insatisfação e uma suposta impotência 

de gerenciar os processos educativos da escola pautados no novo currículo. Constatou-

se também uma incipiente internalização e compreensão dos professores em relação ao 

projeto pedagógico da RSE, expresso em seu currículo, devido a fortes raízes em 

práticas tradicionais. Essas práticas geram segurança e, consequentemente, justificam 

suas práticas e atitudes resistentes à essa mudança e inovação curricular proposta.  

Um grupo de professores ainda não se conscientizou das mudanças de 

mentalidade que ocorreram na sociedade nos últimos tempos, o que provocou e provoca 

um grande distanciamento entre os interesses dos jovens dessa nova geração e o que a 

escola propunha enquanto metodologia de ensino, conhecimentos sistematizados, 

processos avaliativos.  
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Nesse sentido, o diálogo pedagógico se quebra, fica fragilizado, pois de um lado 

está o aluno inserido em um contexto da modernidade e de outro está o professor com 

pensamentos e propostas de ensino retrógradas.  

 Esta pesquisa revelou-nos que as concepções de currículo decorrem das 

contribuições do universo social, econômico, político e cultural em que a instituição 

educativa está inserida e do universo ao qual o professor pertence. Essas relações 

norteiam o fazer da escola e o fazer do professor, de maneira espontânea, articulada, 

interativa, como fruto das relações estabelecidas entre o meio e o sujeito que atua sobre 

ele, seja ele o aluno, o professor, a escola de maneira ampla, estrutural. 

 A escola então, diante do contexto em que está inserida, precisa ser uma escola 

aberta, criar condições para a crítica, questionar a ordem vigente e assim, como 

consequência, receber as influências da sociedade hodierna e influenciar de forma 

simultânea a mesma sociedade. 

 Constatou-se também que, não só a concepção do professor, ou a sua visão 

tradicional sobre o currículo, determina a diferença entre as novas concepções de 

currículo e a prática docente, mas todas as dimensões em que implicam a estrutura de 

uma instituição educativa. Como ela não é neutra, fechada e obsoleta em sua dinâmica, 

a estrutura social também circunscreve o currículo, orienta a sua organização, ajuda a 

refletir sobre os conteúdos, tempos e espaços escolares. 

 Nesse sentido a discussão sobre as concepções curriculares não se encerram 

aqui. Esta pesquisa não pretendeu esgotar toda a discussão sobre a temática, mas sim 

colaborar para discussões e reflexões acerca das concepções que permeiam o fazer 

docente no desenvolvimento da sua prática pedagógica. Esperamos que este estudo 

tenha colaborado com as reflexões sobre o assunto e possam abrir caminhos para novos 

debates. 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

 

ANDERSON, Perry. As Origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1999. 

 

APPLE, M. Ideologia e Currículo. São Paulo: Brasiliense, 1982. 

 

______. Educação e Poder. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 

 

______. Podem as pedagogias críticas sustar as políticas de direita? Cadernos de 

Pesquisa, jul. 2002, n.116, p.107-142. 

 

ARROYI. Miguel. 

 

AUSUBEL, D. P. A aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. São 

Paulo: Moraes, 1992. 

 

BARDIM. Laurence. Análise de Conteúdo. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Básica. 

Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997. 

 

CAMPOS. Casemiro de Medeiros. Saberes Docentes e Autonomia dos Professores. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

 

CANDAU, Maria Vera. Sociedade multicultural e educação: tensões e desafios. In 

CANDAU, Maria Vera (org). Cultura(s) e educação: entre o crítico e pós-crítico. Rio 

de Janeiro: DP&A, 2005. 

 

DUARTE, R. Pesquisa qualitativa: reflexões sobre trabalho de campo. Cadernos de 

Pesquisa, Campinas, n. 115, p. 139-154, jul. 2001. 

 



121 

 

 

 

COLL, César. Psicologia e Currículo: uma aproximação psicopedagógica à 

elaboração do currículo escolar. São Paulo: Ática, 2007 

 

FREITAS, L. C. Uma Pós-modernidade de Libertação: reconstruindo as 

esperanças. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Aula inaugural no Collège de France, 

pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. São 

Paulo: Loyola, 2002. (1 ed. 1996, Série Leituras Filosóficas). 

 

FRAGO, Antônio Vinão. Alfabetização na Sociedade e na História. Porto alegre: 

Artes Médicas, 1993. 

 

FREIRE. Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2007 

 

GADOTTI. Moacyr. Pedagogia da Práxis. São Paulo: Cortez, 2003 

 

_________________ Perspectivas atuais da educação. Revista São Paulo em 

Perspectiva. v.14, n 2, 2000. 

 

_________________ Avaliação Qualitativa – Polêmicas de nosso tempo. São Paulo: 

Autores Associados, 2003. 

 

GODOY. Arilda S. Introdução à Pesquisa Qualitativa e suas Possibilidades. Revista 

v. 3, RAE,1995. 

 

GOODSON, Ivor F. Currículo: teoria e história. Petrópolis: Vozes, 1995. 

 

 

GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências 

Sociais. Rio de Janeiro: Record, 2005. 

 

GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1968. 

 



122 

 

 

 

GUNTHER. Maria Cecília. Revista Movimento V II,  2006. UFRGS. 

 

KOHL, Marta Oliveira de. Vygotsky: Aprendizagem e desenvolvimento, um 

processo sócio-histórico. São Paulo: Scipione, 1993. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A.: Fundamentos de Metodologia Científica. São 

Paulo. Ed. Atlas, 1985. 

LOURO. Guacira. L. Gênero, sexualidade e educação. Petropóles: Vozes 1997. 

 

_______________. Teoria Queer- Uma política pós-identitária para a educação. 

Estudos Feministas 541 2/2001. 

 

MASETTO, Marco Tarcísio. Didática: a aula como centro. São Paulo: FTD, 1997. 

 

MARTINS, Pura Lúcia Oliver. Didática Teórica Didática Prática para além do 

confronto. São Paulo: FTD, 1997. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 

Rio de Janeiro: Vozes, 1994. 

 

MINGUET, P. A. (Org.) A construção do conhecimento na educação. Porto Alegre: 

Artmed, 1998. 

 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários á educação do futuro. Catarina E. F. da 

Silva e Jeana Sawaya( trad.) São Paulo: Cortez, Brasília, DF: UNESCO, 2000. 

 

MOREIRA, Marco Antonio. Aprendizagem significativa. Brasília: Ed. da UnB, 1998. 

 

______________________. Mapas conceituais como instrumentos para promover a 

diferenciação conceitual progressiva e a reconciliação integrativa. Ciência e 

Cultura, 1980 

 



123 

 

 

 

_____________________ Novas estratégias de ensino e aprendizagem: os mapas 

conceituais e o Vê epistemológico. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 1983. 

 

MOREIRA e Masini, E.F.S. (1982) Aprendizagem significativa: a teoria de 

aprendizagem e David Ausubel. São Paulo: Editora Moraes. 

 

_______________________Aprendizagem significativa: a teoria de aprendizagem e 

David Ausubel. São Paulo: Centauro Editora. 2ª edição, 2006. 

 

______________________Aprendizagem significativa. Brasília: Editora da 

UnB.1999. 

 

NEVES. José L. Pesquisa Qualitativa – Características, usos e possibilidades. Caderno 

de Pesquisas. São Paulo, 1996. 

 

NIQUINI, Débora Pinto. O Grupo Cooperativo: uma Metodologia de Ensino. 

Ensinar e Aprender Juntos. Brasília: Universa,1999. 

 

NOGUEIRA, Juliana Keller, etal. Conceitos de gênero, etnia e raça: reflexões sobre 

a diversidade cultural na educação escolar. www. sciello.com.br 

 

OGIBA, Sonia M. M. A produção do conhecimento didático e o pós estruturalismo: 

potencialidades analíticas. IN: VEIGA-NETO, Alfredo J. (org).Crítica pós-

estruturalista e educação. Porto Alegre: Sulina, 1995, p. 231-244. 

 

OLIVEIRA, Marta Khol de. Vygotsky: Aprendizado e desenvolvimento- um 

processo sócio histórico. São Paulo SP: Editora Scipioni, 1997. 

 

PACHECO, J. A .Estudos Curriculares: para a compreensão crítica da educação. 

Porto Alegre: Porto Editora, 2006. 

 

PARASKEVA, J. (Org.). Currículo e Multiculturalismo. Porto: Editora Porto, 2006. 

 



124 

 

 

 

PERRENOUD, Philippe. A prática reflexiva no ofício do professor- 

profissionalização e razão pedagógica. Tradução Cláudia Schilling. Porto Alegre: 

ArtMed, 2002. 

 

PIAGET, Jean. O diálogo com a criança e o desenvolvimento do raciocínio. São 

Paulo: Scipione, 1997. 

 

PEDRA, José Alberto. Currículo e conhecimento: níveis de seleção do conteúdo. Em 

Aberto. Brasília, ano 12. n.58, abr./jun. 1993 

 

__________________. Currículo, conhecimento e suas representações. São Paulo: 

Pairus, 1997. 

 

 

RSE. Projeto Pedagógico – Marco Referencial. Brasília, CIB, 2005 

 

_____. Contando a História da RSE. Brasília, CIB, 2005 

 

_____. Subsídio 1 Sistema Preventivo de Dom Bosco, Brasília, CIB, 2006. 

 

_____. Manual do Professor. Brasília, CIB, 2010. 

 

______. Subsídio 3, Brasília, CIB, 2010 

 

SACRISTÁN, G. Currículo e diversidade cultural. In: SILVA, T. T.; MOREIRA, A. 

F. (Orgs.). Territórios contestados. Petrópolis: Vozes, 1985.  

 

SACRISTÁN, G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3ª Ed. Porto Alegre: 

ArtMed Editora, 2000. 

 

SAVIANI, D. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: 

Cortez/Autores Associados, 1987.  

 

SALVADOR, Cesar Colle et al. Psicologia do ensino. Porto Alegre: Artes Médicas 

Sul, 2000. 

 



125 

 

 

 

SANTOS, Lucíola L. C. P. Formação de professores e qualidade do ensino. In: 

Escola Básica. Papirus, 1992. 

 

______.Abordagens no campo do currículo. In: SALGADO, Umbelina Caiafa Maria; 

MIRANDA, Glaura Vasques de. Veredas - Formação Superior de Professores: Módulo 

4 – Volume 1; Belo Horizonte: SEE-MG, 2002, p. 153-179. 

 

SILVA, Tomaz Tadeu. Prefácio. In: GOODSON, Ivor F. Currículo: teoria e história. 

Tradução Atílio Brunneta. 6ªEd. Petrópolis, RJ: Vozes 1995. 

 

_______________. A produção social da identidade e da diferença. In; SILVA, 

Tomaz Tadeu (org). Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos culturais. 

Petrópolis-RJ: Editora Vozes; 2000. 

 

________________. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do 

Currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2007 

 

________________. O currículo como fetiche: a poética e a política do texto 

curricular. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

 

SZYMANSKI. Heloisa. Entrevista reflexiva: um olhar sobre a entrevista em 

pesquisa.In: SZYMANSKI,H; ALMEIDA, L. R de; PRANDINI, C. A. R.(orgs.). A 

entrevista na pesquisa em educação: a prática reflexiva. Brasília: Plano Editora,2002. 

 

TEIXEIRA, Anísio S. Vida e educação – John Dewey. São Paulo: Abril Cultural, 

1980. 

 

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a 

pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

VASCONCELLOS. Celso dos Santos. Construção do Conhecimento em sala de aula. 

São Paulo: Libertad, 1999. 

 

VYGOTSKY. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 



126 

 

 

 

 

 ZABALA,  Antoni. A prática educativa. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

 

Anexo 1 – Questionário dirigido aos professores 

 

Questões norteadoras da entrevista com os professores: 

 

1- Para você, o que é currículo escolar?  

2- Em sua opinião, o que deve conter um currículo escolar? 

3- Quais seriam, em sua opinião, os objetivos de um currículo? 

4- Como você caracterizaria o currículo escolar da Rede Salesiana de Escolas? 

5- Ao preparar a sua aula, o que prioriza? 

6- Você utiliza as orientações do Manual do Professor, contido no livro adotado? 
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Anexo 2 – Ficha de Observação de Aulas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 2 
FICHA DE OBSERVAÇÃO  

DE AULAS  

PROFESSOR: Marcos Paulo Raimundi COMPONENTE CURRICULAR:  

AULA ASSISTIDA EM:    

SALA: 

ITENS A SEREM OBSERVADOS: 

Manejo de tempo   Outros: 

Metodologia de aula  

Relação professor-aluno  

Uso do material da RSE  

Uso de material concreto  

Uso de material diversificado  

 

TIPO DE AULA:  
Expositiva Simples   Demonstrativa   

Expositiva Dialogada   Trabalho em Grupo   

Uso de Recursos Audiovisuais   Uso da sala de Informática   

Experimentação   Outro espaço da escola  

Leitura de Texto   Resolução de exercícios por parte dos alunos   

Mista (usa mais de uma técnica)   Correção de exercícios/tarefa  

 
 DESCRIÇÃO DA AULA:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMENTÁRIOS DO OBSERVADOR:  

 
 
 
 
 
 

 
 
PONTOS RELEVANTES PARA SESSÃO REFLEXIVA:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

AULA ASSISTIDA POR: 
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Anexo 3 – Entrevista com os alunos 
 

 

1- O que vocês aprendem tem valor para a vida nos diferentes contextos de vida ou  

o que aprendem é simplesmente um conhecimento escolarizado, pautado na 

memorização, repetição de informações, sem aplicação na vida? 

2- As formas como o professor desenvolve a aula, te ajuda a aprender? 

3- Como as aulas são desenvolvidas? O que você pensa das aulas diferenciadas? 

4- Como são as posturas dos seus colegas em sala de aula? 
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Anexo 4 – Quadro Curricular do Ensino Fundamental – 9º Ano 
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