CURRÍCULO ESCOLAR: A BÚSSOLA PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Marcela Queiroz JACOB1
RESUMO
Sendo o currículo o norte para uma boa aprendizagem e a bússola do ensino, redes
municipais, escolas e educadores podem e devem participar ativamente da elaboração e
construção do mesmo. Um currículo completo e elaborado no coletivo é necessário nos
tempos atuais. Com teorias, objetivos e conteúdos, é ele que aponta o rumo para uma
educação de qualidade. Considerando a importância de se analisar as práticas pedagógicas em
um processo que envolve ação – reflexão – ação, este artigo tem por objetivo relatar e refletir
a relevância de um estudo dirigido sobre as indagações que cercam os estudos e pesquisas do
documento curricular, a fim de acolher e respeitar a diversidade cultural em sala de aula. Para
a construção do trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica, acompanhada de reflexões
sobre experiências conhecidas sobre o assunto abordado. Os resultados apontam que a
elaboração de um currículo que considera os anseios e desejos que a realidade social esteja
vivenciando, que enxergue as mazelas sociais e que identifique os padrões culturais existentes
na sociedade, é a saída para a construção de uma educação de qualidade, ao mesmo tempo em
que respeita as diversidades culturais encontradas no sistema educacional.
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1 INTRODUÇÃO

Iniciaremos com a afirmação do autor Gimeno Sacristan sobre currículo:
O termo currículo provém da palavra currere que se refere à carreira, a um percurso
que deve ser realizado e, por derivação, a sua representação ou apresentação. A
escolaridade é um percurso para os alunos/as, e o currículo é seu recheio, seu
conteúdo, o guia de seu progresso pela escolaridade (2000, p. 125).

O currículo é o instrumento por meio do qual a escola realiza o seu processo
educativo. Não é fruto de uma escolha técnica e neutra. É fruto de relações de poder, de
prioridades e escolhas articuladas a um determinado modelo de cultura, a uma visão particular
de homem e sociedade, a determinados valores. Segundo Moreira e Silva (1997), não é um
elemento transcendente e atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas específicas e
contingentes de organização da sociedade e da educação.
Um currículo completo e elaborado coletivamente é indispensável em redes de ensino
que fazem questão de garantir o avanço dos alunos. Afinal, o que as crianças e jovens
precisam saber? Quais os caminhos que deverão ser percorridos ao longo de cada ano letivo?
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Perguntas assim estão presentes nos discursos dos educadores que lecionam em redes sem
currículo ou com um documento engavetado, desconhecido por todos.
Não é de se estranhar, portanto, que muitos ainda acreditem que um currículo seja
apenas uma lista de disciplina e conteúdos. Nada disso; em linhas gerais, o currículo deverá
contemplar: a fundamentação teórica (preceitos gerais para o trabalho na área); o histórico do
ensino das disciplinas; os objetivos de aprendizagem de cada ciclo ou série; os conteúdos que
serão trabalhados no período para alcançar essas expectativas, com justificativa de cada um;
as orientações didáticas e referenciais bibliográficos, com sugestões de atividades e leituras
complementares.
Sendo assim, o currículo deverá ser um instrumento que leve em conta as diversas
possibilidades de aprendizagem, que facilite a seleção de metas e conteúdos e também o
planejamento das atividades. Além disso, o currículo precisa ser revisto permanentemente
para acompanhar os anseios da sociedade em relação ao processo educacional e usado como
uma “bússola” que norteia os passos da educação, de cada rede de ensino e de cada professor
(LIMA, 2009). Não há melhor orientação do que aquela que contempla a Lei nº 9.394/96, Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 26, que orienta de forma clara que
o currículo pode ser complementado por conteúdos socioculturais, econômicos e tudo o que
tange o aluno em sua localidade regional (BRASIL, 1966).
Para que o currículo seja eficaz, ele precisa ser construído com a participação de todos
os atores do processo educativo. Depois de pronto ele precisa ser compreendido e adaptado
por cada escola e educador. O percurso de elaboração é demorado e até mesmo complicado;
mas as redes de ensino que se dispõem a segui-lo vivem uma experiência enriquecedora.
Estamos falando aqui da elaboração das matrizes curriculares (Plano Municipal de Educação).
Quando as equipes pedagógicas participam ativamente da criação do currículo, fica
mais fácil o documento não virar letra morta. Mesmo assim, é essencial a escola se debruçar
sobre ele antes de colocá-lo em prática. Para Elvira Souza Lima (2009), esse é um dos
momentos mais difíceis: “Muitos professores têm dificuldade em abandonar antigas práticas e
começar a trabalhar de forma diferente”. Para minimizar o problema, ela sugere que seja
realizada uma reunião para esclarecer dúvidas e discutir os novos parâmetros, lembrando que
todos devem usar como base a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs).
Para a construção de um bom currículo deve-se pensar em um trabalho em grupo, com
uma equipe eficaz. As redes de ensino (secretarias de Educação), o trabalho nas escolas e o
trabalho de cada educador, juntos, são ferramentas necessárias para a construção ou reforma
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das matrizes curriculares. Em se tratando de redes, o documento só estará pronto quando
existir vontade política, conhecimento pedagógico e envolvimento dos educadores. Para a
equipe pedagógica é fundamental coordenar os estudos do grupo e ajudar os educadores a
adaptar o conteúdo definido para cada série ou ciclo. Um exemplo a ser usado seria acabar
com a fragmentação dos conteúdos; organizando-os em projetos didáticos, sequências e
atividade permanentes. Assim, os educadores teriam a liberdade para distribuir o tempo e
organizar as necessidades de aprendizagem de cada turma. Usando o currículo como um
instrumento de consulta sempre que necessário, os educadores poderão planejar melhor as
aulas e as atividades extraclasses, acompanhando sistematicamente o avanço de cada aluno.
De acordo com uma reportagem da Revista Nova Escola, de número 209, aos olhos
dos educadores, o bom currículo deve:
Chegar às escolas em versão impressa e eletrônica; ter o processo de implantação
acompanhado de uma formação continuada da equipe para esclarecer dúvidas e
acompanhar a implantação em sala de aula; ser lançado junto com textos de apoio
que orientem sobre a estrutura do texto e sua aplicação; dispor de uma lista de
sugestões de atividades e leituras complementares para todas as séries e disciplinas;
deixar claras as expectativas de aprendizagem dos alunos e motivar a realização de
exames internos como uma forma de avaliar a eficácia do documento e passar por
avaliações periódicas para que seja reformulado, em partes ou no todo, sempre que a
realidade e a necessidade dos alunos exigirem. (2008, p. 38-39).

Desse modo, é indispensável que a construção do currículo seja preparada,
compartilhada e aceita por todos os profissionais a ele ligados. Só assim os educadores terão
um norte para o dia-a-dia em sala de aula. Ao conhecermos as ações docentes e a diversidade
cultural, uma vez que a complexidade das relações entre escola e diferentes culturas têm
mobilizado grande interesse nos últimos anos, práticas pedagógicas concretas e possíveis
poderão ser construídas com a finalidade de nortear as atividades do cotidiano escolar.

2 RELAÇÕES ENTRE CURRÍCULO E DIVERSIDADE CULTURAL

O currículo não deve ser estudado separadamente da cultura; essas são duas teorias
essenciais para a transmissão de uma teoria maior, que é a educacional, dentro de uma
sociedade. Para que isso aconteça dentro de um currículo escolar é necessário a transmissão
das diversas formas culturais expressas dentro de uma sociedade, possibilitando ao aluno
compreender e identificar-se enquanto ser social. A cultura é uma experiência, uma vivência
de aprendizagens, que são repassadas ou transmitidas de geração a geração, dentro de um
grupo ou um espaço social. Cada cidadão expressa a cultura na qual está inserido socialmente.
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As expressões e saberes culturais de um povo influenciam em todos os setores da sociedade,
inclusive no processo educacional.
A escola é um espaço social em que está presente uma grande diversidade cultural
conhecida por pluralidade cultural. Existe na escola uma inter-culturalidade entre os
indivíduos nela presentes. Sendo assim, a cuidadosa elaboração do currículo educacional
torna-se de extrema importância. O currículo deve ser um transmissor do legado histórico e
social dos alunos, deve estar adequado às necessidades sociais de cada um dentro do ambiente
escolar. A este respeito, Carlinda Leite (2012) refere que o desenvolvimento do currículo,
atendendo a um contexto multicultural, terá como base a centralidade nos alunos, cuja
estrutura parte das experiências vividas pelos mesmos, estimulando, favorecendo e
valorizando a construção participada do saber, do espírito crítico, do debate de ideias e do
respeito pelo outro.
Percebemos assim que o currículo escolar deverá estar adequado à necessidade que
cada aluno apresente, proporcionado um espaço propício para o processo de ensinoaprendizagem; um espaço que não transmita somente cultura, mas que possibilite a interação
cultural entre os diferentes grupos sociais. Todos os profissionais da educação, em uníssono,
devem oferecer aos alunos, subsídios necessários para auxiliá-los a lidar com as diferenças
culturais, sociais, étnicas, entre outras que existem no cotidiano escolar, seja individual ou
coletiva.
Sabe-se que o currículo é um campo de polêmica, permeado de ideologia, cultura e
relações de poder. Desse modo, o currículo é inseparável da diversidade cultural. Moreira e
Silva (1997, p. 78) afirmam que “tanto a teoria educacional tradicional quanto a teoria crítica
veem no currículo uma forma institucionalizada de transmitir a cultura de uma sociedade.”
Com isso queremos refletir que há também um envolvimento político na escolha e
implementação da grade curricular, pois o currículo, assim como a educação, está ligado à
política cultural, por isso mesmo passível de ser negociado e, portanto, deve ser flexível.
Desse modo, o currículo escolar tem ação direta ou indireta na formação social do
aluno. Podemos perceber que a ideologia, cultura e poder nele representado são determinantes
da produção do conhecimento no cotidiano escolar. O currículo se refere, pois, a uma
realidade histórica, cultural e socialmente construída. Em virtude disso, a proposta curricular
se reflete na prática pedagógica, no qual devem conviver lado a lado as diferenças cultuais,
reconhecendo-as e valorizando-as.
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Na Educação Básica, por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,
1997), elaborados pelo Ministério de Educação e do Desporto, propõem como um dos temas
transversais, a pluralidade cultural.
Tratar da diversidade cultural brasileira, reconhecendo-a e valorizando-a e da
superação das discriminações aqui existentes é atuar sobre uns dos mecanismos de
exclusão, tarefa necessária, ainda que insuficiente, para caminhar na direção de uma
sociedade mais democrática. (p. 20).

Nesse contexto, a questão das relações entre diversidade cultural e prática docente
constitui, portanto, um aspecto relevante na construção de uma escola democrática e plural.
Entretanto, ao longo desses últimos dez anos percebe-se que se trata de uma dimensão
raramente trabalhada entre os educadores, quer seja pela reflexão pedagógica em geral, quer
na inclusão efetiva das diferenças culturais no contexto educacional.
Ainda é necessário o trabalho de conscientização de que a prática de uma educação
que promova e garanta o direito à diversidade, poderá beneficiar-se dos ganhos consequentes
da relação entre os diferentes e as diferenças. Para Sacristan (2000, p.75):
Os desafios básicos da escola estão em oferecer outro sentido da cultura, distinto do
que distribui através de seus usos acadêmicos, e romper a carapaça com a qual se
encerrou em si mesma, para se conectar melhor com a cultura exterior, cada vez
mais ampla, mais complexa, mais diversificada e mais atrativa. Ao mesmo tempo,
seria preciso conceber a reforma do currículo da escolaridade obrigatória de forma
coerente com uma política cultural geral, recuperando para o âmbito escolar, meios e
possibilidades não utilizados que existem fora dele.

O autor Munanga (2008 – 2010), ao escrever sobre educação e diversidade cultural,
defende que:
O que está em debate na atualidade é a ideia de que uma educação centrada na
cultura e nos valores da sociedade que educa deve suceder uma educação que dá
valor à diversidade (histórica e cultural) e ao conhecimento do outro visando todas
as formas de comunicação intercultural. Está também em jogo a vontade de corrigir
a desigualdade de situações e de chances. Enquanto o modelo clássico partia de uma
concepção geral abstrata da igualdade, próxima da ideia da cidadania e, a partir
desta, construía uma hierarquia social fundamentada no mérito, o novo modelo de
educação que defendemos parte da observação das desigualdades de fato e procura
corrigi-las ativamente por meio de políticas afirmativas, dentro de uma visão realista
e não idealizada. (p. 45-46).

3 A ESCOLA QUE REINVENTOU SEU CURRÍCULO
Não é por ser subordinada a uma secretaria que uma escola não pode, sozinha, criar o
próprio currículo. Isso é garantido pela Lei de Diretrizes e Bases, quando defende a
flexibilidade do que deve ser ensinado. A iniciativa de uma escola estadual de Minas Gerais,
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testada e aprovada, que foi apresentada para dirigentes municipais de Minas Gerais em um
seminário realizado na cidade de Ouro Preto, em outubro de 2007. Ao conhecer melhor a
realidade dos alunos, a escola estadual da cidade mineira de Timóteo inseriu a cultura afro em
seu currículo. A Escola Estadual Capitão Egidio Lima realizou esse feito em 1993, ao olhar
para a realidade da comunidade e propor atividades que fizessem mais sentido para os
estudantes.
Conduzida por Maria Luiza Flor Pereira, ex-secretária da Educação do município, a
reforma valorizou a inclusão de temas ligados à cultura afro-brasileira em todas as disciplinas,
dez anos antes de o Ministério da Educação fazer essa recomendação. A equipe escolar criou,
incluindo a temática afro-brasileira, oficinas temáticas, capacitação para docentes, sarau
literário, aulas de culinária, e atividades extracurriculares nas disciplinas de história, geografia
e artes. Nilma Lino Gomes (2007), quando escreveu o documento federal “Indagações sobre
currículo: diversidade e currículo”, já defendia que a diversidade local da escola e dos alunos
deve ser um dos eixos da proposta curricular de qualquer escola.
Como forma de formular conteúdos que englobem o multiculturalismo, Munanga
(2008-2010), defende alguns exemplos:
Ensinar aos alunos as contribuições dos diferentes grupos culturais na construção da
identidade nacional; mudar o currículo e a instrução básica, refletindo as
perspectivas e experiências dos diversos grupos culturais, étnicos, raciais e sociais;
realçar a convivência harmoniosa dos diferentes grupos; o respeito e a aceitação dos
grupos específicos na sociedade; enfocar a necessidade de reduzir os preconceitos e
buscar igualdade de oportunidades educacionais e de justiça social para todos;
enfoque social que estimule o pensamento analítico e crítico centrado na
redistribuição do poder, da riqueza e dos outros recursos da sociedade entre os
diversos grupos, etc. (p. 53).

4
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CONCLUSÕES:

QUE
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SOCIEDADE?

O autor Gadotti (1998, p. 90) alia ao papel social dos educadores a esperança em um
futuro melhor para a educação brasileira:
Ao novo educador compete refazer a educação, reinventá-la, criar as condições
objetivas para que uma educação realmente democrática seja possível, criar uma
alternativa pedagógica que favoreça o aparecimento de um novo tipo de pessoas,
solidárias, preocupadas em superar o individualismo criado pela exploração do
trabalho. Esse novo projeto, essa nova alternativa, não poderá ser elaborado nos
gabinetes dos tecnoburocratas da educação. Não virá em forma de lei nem reforma.
Se ela for possível amanhã é somente porque, hoje, ela está sendo pensada pelos
educadores que se reeducam juntos. Essa reeducação dos educadores já começou.
Ela é possível e necessária.
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Espera-se que os profissionais da educação acreditem nessa força que Gadotti lhes
deposita, e desejem realmente participar da construção de uma nova educação para um novo
mundo. Já que vivemos o tempo das inquietações, das transformações, onde não há espaço
para a estagnação, onde tudo se movimenta, a tarefa da educação, neste sentido, é favorecer
essa movimentação, essa busca de soluções.
Sabendo que a educação não se constitui num problema em si mesmo, entendemos que
o esvaziamento do conteúdo escolar é altamente prejudicial para a formação das futuras
gerações. É necessário, então, resgatar uma concepção educacional e pedagógica que preze
pelo aprendizado dos conteúdos historicamente produzidos e acumulados pela humanidade.
Mas não se trata apenas disso: o significado e a importância de uma pedagogia de tal natureza
residem na possibilidade de reverter o sentido de uma política educacional que vem
promovendo a destruição das formas sistemáticas de transmissão dos saberes e conhecimentos
e, com ela, a possibilidade de fazer com que cada um dos indivíduos seja também um
portador da humanidade produzida ao longo da história.
Urge definir uma política que quebre o círculo vicioso da exigência de eficiência, pela
via punitiva da avaliação, e que tenha nesta um mecanismo de efetiva melhora da qualidade,
não servindo apenas para atestar o dado, o consolidado, mas que seja ponto de apoio para o
avanço contínuo e progressivo. É preciso construir uma saída educacional que, de um lado,
não repita o erro de pensar a educação como algo acima das relações sociais dadas e que a
pense, por outro lado, não apenas como reprodução destas mesmas relações.
Uma educação que, assumindo seus elementos de contradição, seja direcionada para
produzir em cada um dos indivíduos, o máximo desenvolvimento de seus conhecimentos e
capacidades, a saber, aquelas historicamente produzidas e acumuladas pela humanidade.
Numa sociedade que já vive os sinais de uma crescente barbárie social, esta tarefa é inadiável.
Acreditamos que essa seja uma perspectiva necessária para se descobrir novas
alternativas de se repensar e recriar o currículo escolar, a formação de professores e o papel
das redes de ensino. Já dizia Guimarães Rosa: “O senhor mire, veja: o mais importante e
bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas
- mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a vida me
ensinou. Isso que me alegra, montão” (1956, p. 21).
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