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RESUMO 
 

Este trabalho teve como mote principal investigar o Processo de Construção do Referencial Curricular 
de Língua Portuguesa do Município de Porto Velho, identificando os possíveis avanços e desafios no 

processo de ensino e aprendizagem do 1 ao 5 ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal. Essa 
pesquisa surgiu a partir de uma indagação pessoal, enquanto professora municipal, por ter 
acompanhado o processo de elaboração desta nova Proposta Curricular. Para tanto, elencou-se como 
problemática: Quais os possíveis avanços e desafios ao processo de ensino e aprendizagem nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Porto Velho, com a nova proposta curricular 
pensada e organizada por professores municipais e professores da Universidade Federal de Rondônia? 
No intuito de encontrar as respostas para esta questão norteadora, delineou-se o objetivo geral que teve 
como proposição descrever os possíveis avanços e desafios no processo de ensino e aprendizagem 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental, a partir de uma nova proposta curricular de Língua 
Portuguesa. Desta forma, primeiramente compilou-se toda a fundamentação teórica para constituir a 
base histórica e teórica sobre o currículo desde 1549 até os dias atuais, num processo pelo qual 
conhecendo o passado e o analisando possibilita-se estruturar a possível construção do futuro. Assim, 
realizou-se uma retrospectiva sobre o campo curricular no Brasil e, após este breve resgate histórico, 
reuniu-se os quesitos conceituais sobre o currículo e as definições atuais que o cerca, seguidos de uma 
explanação sobre a falta do referencial para a educação do Município de Porto Velho, é o processo 
dessa construção. Como instrumentos da pesquisa deste trabalho escolheu-se a bibliográfica, com 
objetivos exploratórios e descritivos, mediante a abordagem qualitativa, na qual se utilizou também de 
narrativas para análise e discussão dos resultados encontrados. Os sujeitos participantes desta 
pesquisa foram divididos em três grupos: o primeiro foi constituído por 02 (dois) coordenadores do 
grupo de elaboração da proposta curricular de Língua Portuguesa (UNIR e SEMED); o segundo 
composto por 02 (dois) técnicos educacionais da Secretaria Municipal de Educação que constituíram o 
grupo de trabalho de Língua Portuguesa e, o terceiro, composto por 12 (doze) professores municipais 
da zona urbana e rural, que participaram dos encontros para elaboração do referencial mencionado. A 
partir dos relatos dos sujeitos, neste pequeno período de aplicação do currículo, é possível afirmar que 
os resultados alcançados demonstram que no processo de ensino e aprendizagem não ocorreram 
retrocessos, pois, os professores estão tendo como embasamento teórico em seus planejamentos o 
currículo de Língua Portuguesa publicado no ano de 2016, todavia, em uma porcentagem que ainda 
precisa ser ampliada aos demais profissionais de educação da Rede de Ensino. Sobre os avanços e 
desafios com a implantação do Referencial Curricular, percebeu-se nas respostas do terceiro grupo que 
existe a necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho promover formações para 
trabalhar com os conteúdos e desdobramentos propostos por este documento. Em decorrência da 
forma democrática que o currículo foi elaborado, fez-se possível detectar o entusiasmo que os sujeitos 
do segundo e terceiro grupo demonstraram em ter participado deste processo de construção, no qual os 
professores da Universidade, Técnicos da Secretaria e os Professores da Rede estavam juntos em um 
único propósito: Construir um referencial curricular de Língua Portuguesa em que os saberes 
necessários para formar um cidadão estivessem consubstanciado para atingir os objetivos de 
aprendizagem de acordo com a realidade local, isso denota que se deflagrou um processo de aquisição 
de novos conhecimentos e um (re)pensar reflexivo sobre os conteúdos escolares e a prática pedagógica 
em sala de aula. Todavia, concluiu-se ao término dessa pesquisa que ainda é preciso ampliar os 
conhecimentos científicos e culturais sobre o currículo daqueles que atuam na educação, 
compreendendo o real significado e a importância da sua definição na busca do sucesso no processo 
ensino e aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental. 

  
Palavras-chave: Referencial Curricular; Língua Portuguesa; Ensino e Aprendizagem; Ensino 
Fundamental; Democrático.  
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ABSTRACT 
 
This work had as main motto to investigate the Process of Construction of the Portuguese Language 
Curricular Framework of the Municipality of Porto Velho, identifying the possible advances and 
challenges in the process of teaching and learning from the 1st to 5th year of Elementary School of the 
Municipal Network. This research arose from a personal inquiry, as a municipal teacher, for having 
followed the process of elaboration of this new Curricular Proposal. For that, it was listed as problematic: 
what possible advances and challenges to the teaching and learning process in the initial years of 
Elementary School in the Municipal Network of Porto Velho, with the new curricular proposal designed 

and organized by municipal teachers and professors of the Federal University of Rondônia In order to 
find the answers to this guiding question, the general objective was outlined that had as a proposal to 
describe the possible advances and challenges in the teaching and learning process of the initial years 
of Elementary School, starting from a new curricular proposal of Portuguese Language. In this way, we 
first compiled the entire theoretical foundation to constitute the historical and theoretical basis on the 
curriculum from 1549 to the present day, in a process whereby knowing the past and analyzing makes it 
possible to structure the possible construction of the future. Thus, a retrospective on the curricular field 
was carried out in Brazil and, after this brief historical rescue, the conceptual questions about the 
curriculum and the current definitions surrounding it were met, followed by an explanation about the lack 
of the reference for education of the Municipality of Porto Velho, is the process of this construction. As 
instruments of the research of this work the bibliographic was chosen, with exploratory and descriptive 
objectives, through the qualitative approach, in which narratives were also used for analysis and 
discussion of the results found. The subjects that participated in this research were divided into three 
groups: the first group was composed of 02 (two) coordinators of the drafting group of the Portuguese 
Language curriculum (UNIR and SEMED); the second was composed of 02 (two) educational 
technicians from the Municipal Education Department who constituted the Portuguese Language 
Working Group, and the third was composed of 12 (twelve) municipal teachers from the urban and rural 
areas, who participated in the meetings to elaborate the referred to above. From the reports of the 
subjects, in this short period of application of the curriculum, it is possible to affirm that the results 
achieved demonstrate that in the teaching and learning process there were no setbacks, because 
teachers are having as theoretical background in their planning the Language curriculum Portuguese 
program published in the year 2016, however, in a percentage that still needs to be extended to the other 
education professionals in the Teaching Network. On the advances and challenges with the 
implementation of the Curriculum Framework, it was noticed in the answers of the third group that there 
is a need for the Municipal Education Department of Porto Velho to promote formations to work with the 
contents and developments proposed by this document. Due to the democratic way the curriculum was 
developed, it was possible to detect the enthusiasm that the subjects of the second and third groups 
demonstrated in participating in this construction process, in which the University's teachers, Secretaries' 
Technicians and Teachers of the Network were united in a single purpose: To construct a curricular 
reference of Portuguese Language in which the necessary knowledge to form a citizen were 
consubstanciado to reach the objectives of learning according to the local reality, this denotes that a 
process of acquisition of new knowledge and a reflexive (re) thinking about the school contents and the 
pedagogical practice in the classroom. However, it was concluded at the end of this research that it is 
still necessary to increase scientific and cultural knowledge about the curriculum of those who work in 
education, understanding the real meaning and importance of its definition in the quest for success in the 
teaching and learning process of students of the Elementary School. 
 

 
Keywords: Curricular Reference; Portuguese language; Teaching and learning; Elementary School; 
Democratic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A propositura de investigação deste trabalho visa apresentar como se efetivou 

o processo de elaboração do Currículo de Língua Portuguesa para Rede Municipal 

de Educação de Porto Velho e identificar os possíveis avanços e desafios para o 

processo de ensino e aprendizagem dos anos iniciais do Ensino Fundamental  

desencadeados pela aplicação do referido referencial curricular, iniciado no ano de  

2014 e finalizado em 2016.  

Essa pesquisa nasceu de momentos inquietantes da pesquisadora, por ser 

professora da Rede Municipal de Educação e estar exercendo a função de técnica 

educacional na Secretaria Municipal de Educação. Essa ação fez com que as 

minhas atenções fossem direcionadas para este momento de produção, pois, o 

documento que estava sendo elaborado pretendia fundamentar e conduzir o 

processo de construção dos conhecimentos dos alunos das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho.  

Este currículo tem como intencionalidade servir de embasamento orientador 

do planejamento e das práticas pedagógicas dos professores, possibilitando delinear 

os conhecimentos a serem ensinados aos estudantes, pois, a execução da prática 

pedagógica estaria sendo desencadeada com reflexões a respeito do percurso a ser 

trilhado numa concepção de formação do futuro cidadão.  

Atualmente, as Diretrizes Curriculares Nacionais (2013, p. 18) narram que o 

desafio posto pela contemporaneidade à educação: 

 
Visa garantir o direito humano universal e social inalienável à educação. O 
direito universal não é passível de ser analisado isoladamente, mas deve 
sê-lo em estreita relação com outros direitos, especialmente, dos direitos 
civis e políticos e dos direitos de caráter subjetivo, sobre os quais incide 
decisivamente. 
 

Ressalta-se que este direito universal foi explicitado na Constituição Federal 

promulgada em 05 de outubro de 1988, quando legitima no Artigo 205: 

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

 
Compreender essa legitimação da CF é realizar a educação para atender o 

direito individual e coletivo, implicado em considerar o seu poder de habilitar e 
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garantir a apreensão dos conhecimentos considerados fundamentais para o 

exercício de outros direitos, isto é, para potencializar o ser humano como cidadão 

pleno, de tal modo que este se torne apto para viver e conviver em determinado 

ambiente, em sua dimensão planetária1, ou seja, o sujeito precisa de uma educação 

global.  Outrossim, a educação não se esvazia em si mesma, pois, deve ser um 

processo contínuo que prepara o ser humano para a vida em todas as suas 

dimensões. 

Desse modo, a Escola tem um papel relevante na formação dos estudantes, 

dando condições para que possam agir na sociedade e participar ativamente das 

diferentes esferas sociais. Dentre outros direitos, é prioritário o ensino da leitura e 

escrita, tal como previsto no inciso I do artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação n 9394/96: I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 

como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 

Ademais, dentro do processo de ensino do eixo curricular que discorre essa 

pesquisa, estão descritos como direitos de aprendizagem2 de Língua Portuguesa: a 

Leitura, a Produção de Textos Escritos, a Oralidade e a Análise Linguística, que são 

fundamentais para constituir a autonomia do cidadão, pois, se faz necessário o 

domínio do Sistema de Escrita alfabética para viver socialmente. 

Discutir sobre o currículo nos dias atuais significa contextualizar o assunto 

que deve repercutir no interesse dos professores, equipe pedagógica, gestores 

educacionais e todos aqueles que se dedicam à educação de qualidade. 

É evidente que no panorama educacional do Brasil, em consonância com as 

mudanças sociais, econômicas e políticas, várias reformulações decorrem no que 

tange ao currículo, bem como, pela produção teórica que vem sendo produzida na 

área do currículo por diversos autores como: Miguel Gonzales Arroyo, Elvira Souza 

Lima, Antonio Flavio Barbosa Moreira e Tomaz Tadeu da Silva que nas suas 

concepções dizem que o campo do currículo no país está a cada dia adquirindo mais 

consistência e visibilidade, com isso, desencadeiam-se várias discussões que 

ampliam o seu significado e entendimento pela sociedade. 

                                                
1 A dimensão planetária tem por finalidade favorecer nas pessoas a compreensão das múltiplas 
dimensões do mundo atual e do futuro, e a participação eficaz nos desafios inerentes, tendo como 
apoio um enfoque sistêmico das realidades, das relações e interações, nas perspectivas históricas, 
físicas, biológicas, sociais, econômicas, políticas, culturais, tendo por fim uma síntese de um mundo 
global. 
 
2
 PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
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Sugere Moreira (2012, p. 11), que:  

 

O currículo constitui significativo instrumento utilizado por diferentes 
sociedades, tanto para desenvolver os processos de conservação, 
transformação e renovação dos conhecimentos historicamente acumulados, 
como para socializar as crianças e os jovens segundo valores tidos como 
desejáveis, ou seja, a definição do currículo a ser empreendido na escola 
denota o tipo de aluno que se pretende formar e, por conseguinte, a 
sociedade que se pretende. Em virtude da importância desses processos, a 
discussão em torno do currículo assume cada vez mais lugar de destaque 
no campo do conhecimento pedagógico. 

 
Isso denota que o currículo tem como compromisso embasar as futuras 

práticas pedagógicas, sociais e culturais do professor em sala de aula, pois, visa 

mostrar a estrutura dos conhecimentos a serem ensinados e dimensionar as práticas 

pedagógicas. Daí a importância da Rede Municipal de Ensino possuir um documento 

que possibilite que cada unidade escolar tenha seu planejamento das aulas alinhado 

por um mesmo documento norteador. 

Ademais, essa organização no processo de ensino, se faz necessária para a 

delinear o perfil do cidadão que se pretende formar, pois, já existiu no Brasil, 

inúmeras tendências educacionais que discorreram sobre o perfil que o professorado 

deveria formar através de sua atuação em sala de aula.  

Desta forma, para compreender também o perfil do cidadão que será formado 

por esse Referencial Curricular do Município de Porto Velho foi importante, 

compreender sobre esses cenários de formação no Brasil. 

Pode-se contextualizar que ocorreram momentos em que a educação pode 

ser caracterizada por uma formação tradicional (1549–1932), na qual o 

conhecimento era baseado na reprodução dos conhecimentos repassados, seguidos 

de uma formação embasada pelos preceitos da escola nova (1947-1961), 

desvinculada de uma educação voltada para o mercado de trabalho e para a 

formação do sujeito pensante e histórico: cujas práticas não se concretizam nas 

relações sociais que transcendiam o espaço e o tempo escolares, formando o sujeito 

que se preocupava com o conhecimento que seria adquirido. 

Sequencialmente a esses períodos, tivemos a formação tecnicista (1961-

1980), que teve como atributos a concepção analítica da filosofia da educação, essa 

educação tinha como função a preparação dos recursos humanos para desenvolver 

inúmeras funcionalidades do campo de trabalho. Por fim, a tendência Pedagógica 
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histórico-crítica (1980–1996) defendida por Dermeval Saviani3 que pretende formar 

um pensamento reflexivo e crítico sobre as ações desenvolvidas.  

Depois de 1980, não tivemos uma orientação pedagógica predominante, o 

que houve foi a adesão a várias tendências, a maior parte delas rompendo com o 

modelo de reprodução de conhecimentos, mera formação para o trabalho, 

considerando o aluno como ativo no processo de formação, sendo aquele que 

constrói o conhecimento e o professor assumindo o papel de mediador do processo 

ensino e aprendizagem, podendo ser na tendência histórico crítica, 

sociointeracionista, libertadora, construtivista e outras, com pressupostos que 

circunscrevem a função social e política da escola em assegurar o conhecimento 

sistematizado com qualidade e preocupado com a formação para a vida social, 

política, econômica, etc.  

Enfatizo outro ponto importante para a educação no Brasil quando foi 

deflagrada com base nas ideias dos signatários do Manifesto dos Pioneiros a latente 

necessidade da fundação do sistema de ensino nacional, o qual se iniciará com a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 4.024/1961, onde o 

estado assumiu o papel de normatizar o processo de ensino e aprendizagem 

nacional e, a partir disto, o processo de ensino brasileiro passou a ser baseado em 

leis federais, estaduais e municipais.   

Da obrigatoriedade legal a ser cumprida e pela necessidade pedagógica 

deste referencial curricular, iniciou-se em 2014, no âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação-SEMED e através do Departamento de Educação-DE e da Divisão de 

Ensino Fundamental-DIEFUN, um plano de ação que preconizava construir o 

currículo para todas as disciplinas dos anos iniciais do ensino fundamental, inclusive, 

a de Língua Portuguesa.  

Partindo das prerrogativas legais e da necessidade de delinear uma proposta 

para organizar o processo ensino e aprendizagem dos alunos da Rede Municipal de 

Porto Velho, desencadeou-se na Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho, 

a necessidade do documento norteador que fundamentasse e contribuísse para 

                                                
3
 Educador que vivenciou um período de mudanças no nosso país, como a transição na educação 

durante a consolidação do período democrático que vivemos na atualidade, acompanhando as 
transformações sociais, as transformações na história da educação brasileira e acentuando os pontos 
positivos e negativos que as modificações no processo educacional refletiram no dia a dia. Tem uma 
visão progressista sobre a educação. Ele é o fomentador da teoria histórico-crítica que tem como 
objetivo principal a transmissão de conhecimentos significativos que contribuam para a formação de 
indivíduos críticos e emancipados assegurando a inclusão social dos educandos. Um dos referenciais 
bibliográficos utilizados para os capítulos que tratam da historicidade da educação no país. 
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delinear os conhecimentos a serem construídos com os alunos dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental e organizar os planejamentos escolares do professorado, 

embasando a construção de saberes para o ensino fundamental dos anos iniciais, e 

que, a partir desta organização, atingissem os saberes significativos para o processo 

de ensino e aprendizagem para os alunos.  

Diante desta demanda, o viés definido pelos membros da equipe responsável 

pela elaboração do referencial curricular “foi de que a proposta fosse articulada entre 

os professores da rede e técnicos da secretaria, alinhando as teorias com os 

objetivos de aprendizagem”. Desta maneira, os professores da Rede Municipal 

foram convidados a participar efetivamente da construção do currículo.  

Todavia, apesar de todos os professores receberem o convite para integrarem 

essa grande ação participativa, muitos não aderiram, principalmente os professores 

que atuam nas unidades rurais que destacaram as seguintes dificuldades: 

calendários escolares em atraso por questões de transporte escolar e∕ou enchente, 

condições da própria Secretaria Municipal em disponibilizar diárias para os devidos 

deslocamentos desses profissionais para a cidade de Porto Velho, e também, pela 

falta de interesse de alguns professores em participar. 

A prerrogativa desta ação consistia em construir o documento que orientaria 

as práticas pedagógicas, sociais e culturais no âmbito educacional e que as 

contribuições discutidas fossem inseridas pelos professores municipais de forma 

dialogada para a promoção do processo de ensino e aprendizagem.  

A ideia de um referencial curricular pautado pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais de 2013 e na legislação em vigor pelos desafios da atualidade prescindiu-

se, como estratégia metodológica de construção, que reunissem os professores 

através de grupos de trabalho e componentes curriculares para as devidas reflexões 

e contribuições.  

Neste sentido, foram criados os seguintes grupos de trabalho: Língua 

Portuguesa, Matemática, Artes, Geografia, História, Ciências, Educação Física e 

Gestão, que efetivaram a ação da seguinte forma: Cada grupo tinha datas de 

encontros para estudos de bibliografias e construção da proposta curricular. 

Com o intuito que o referencial tivesse a sua construção efetivada em 2014, a 

SEMED celebrou a parceria com o Departamento de Educação (Pedagogia, Artes e 

Educação Física) da Universidade Federal de Rondônia, vinculado ao Núcleo de 

Ciências Humanas. 
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Doravante, vale mencionar que essa proposta curricular foi pensada dentro do 

pressuposto que todos os autores integrassem o quadro municipal de educação, ou 

seja, professores e técnicos engajados com único propósito: pensar o processo de 

ensino aprendizagem para a Rede Municipal. A construção do documento foi 

delineada por: professores da rede, técnicos educacionais da Secretaria e alguns 

professores da Universidade Federal de Rondônia. 

Conforme algumas informações relatadas na pesquisa na Divisão de Ensino 

Fundamental-DIEFUN, não foi a primeira vez que a Secretaria Municipal de Porto 

Velho pensou em um referencial para Rede de Ensino, essa iniciativa já havia 

ocorrido nos anos de 2006 e 2009, respectivamente. 

Todavia, nessas duas vezes a SEMED contratou empresas de outros estados 

através de processo licitatório para fazer o referencial curricular, porém, essas 

instituições que ganhavam a concorrência não conheciam a realidade do Município, 

não vinham até o Município e ainda não dialogavam com os professores da rede e 

nem com os técnicos educacionais, fatores que contribuíram para que essas 

propostas não chegassem a ser finalizadas. 

Outro ponto a enfatizar, mencionou-se que posteriormente a DIEFUN recebeu 

o material pronto para efetivação de uma dessas empresas, respectivamente que 

ganhou a licitação em 2006, porém, quando o documento chegou se fazia 

necessário atualizar com as legislações, situação essa que não ocorreu. Além disso, 

esse documento que foi recebido não apresentava nenhum direcionamento para os 

executores das ações preconizadas em sala de aula: os professores. No que se 

refere ao documento de 2009, esse foi entregue para a Secretaria inacabado, ou 

seja, esses documentos ficaram somente na secretaria e não se tornaram oficiais. 

Além disso, esses documentos também não foram legitimados e nem aprovados 

pela Câmara Municipal. 

 Saliento que de acordo com os relatos obtidos na DIEFUN, essas duas 

propostas não foram implantadas, apesar da divisão ter recebido um pronto e outro 

inacabado, não se achou estes documentos digitalizados quando a Gestão Municipal 

(2012-2016) assumiu em 2013. Em decorrência disto, até o ano de 2016 a 

Secretaria Municipal de Educação ficou sem nenhum referencial curricular oficial 

para embasar as ações pedagógicas das unidades escolares da Rede de Ensino. 

 Em consonância com as necessidades pedagógicas e legais da Secretaria 

Municipal de Educação de Porto Velho e em conformidade com o direcionamento 



21 
 

das ações a serem desenvolvidas pelas escolas desta Rede de Ensino, a 

abordagem temática a ser empreendida por esta pesquisa será efetivada de forma 

investigativa, centrada na perspectiva de analisar a construção coletiva da nova 

proposta curricular de Língua Portuguesa para a Rede Municipal de Educação de 

Porto Velho, preconizada nas mudanças ocorridas, pelos desafios contemporâneos 

na formação continuada dos professores e em conformidade com a legislação4 em 

vigor, para que as práticas educacionais em sala de aula possam contribuir para 

promover o ensino voltado para atender os objetivos de aprendizagem preconizados 

pelas mudanças que foram deflagradas pela legislação em vigor e pela nova Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC – em construção desde 2012)5. 

Ademais, no percurso deste estudo, realizou-se a separação em quatro 

seções, sendo que na primeira apresentou-se a introdução da pesquisa, narrativas 

dos envolvidos neste processo, a Universidade Federal de Rondônia e a Secretaria 

Municipal de Educação: uma parceria a favor da educação contextualizada, a 

questão problematizadora e os objetivos dessa pesquisa. 

Na segunda seção: pretendeu-se realizar inicialmente a trajetória histórica da 

educação, passando pelos seguintes períodos para compreendê-los: 1549 a 1889: o 

período jesuítico, após a Reforma Pombalina, no Império, na Proclamação da 

República, nas províncias e estados após as reformas educacionais.  

Seguidamente, na terceira seção narrou-se um pouco mais da historicidade 

do currículo na educação brasileira, tendo como marco as mudanças significativas 

que ocorreram a partir de 1932 até os dias atuais, para viabilizar o entendimento de 

como se deu a construção e aplicação deste documento norteador na educação do 

país. Destacamos que foi a partir da década de 1930 que a educação passou por 

uma guinada com o objetivo de preparar o cidadão para a vida e para o trabalho, 

                                                
4 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília. 2013. 562 p. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 
Senado, 1998. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação. Brasília. 1996  
5
 A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 
longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a Base deve nortear os currículos dos sistemas e 
redes de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as 
escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o 
Brasil. 
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pois, o mercado de trabalho começou a exigir cidadãos com formação para ingressar 

no mercado de trabalho e desenvolver algumas atividades. 

Dessa afirmativa, consegue-se compreender o que ocorreu a partir do ano de 

1932, inspirados nos princípios preconizados pelo Manifesto dos Pioneiros, quando 

deflagram o repensar da educação brasileira em decorrência de algumas mudanças 

pedagógicas, inclusive, a partir deste ano é que começa a mudança da tendência 

pedagógica tradicional para a escola novista, impregnada pelo processo de 

industrialização brasileira na Era Vargas, que também elevou a importância do 

ensino do magistério. 

Em decorrência disto, recriaram-se mecanismos para combater o 

analfabetismo e, posteriormente, inicia-se uma série de campanhas, tal como: o 

Movimento de Educação de Base e o Programa Nacional de Alfabetização. É 

necessário evidenciar que o Manifesto dos Pioneiros não se tornou lei, porém, 

alguns trechos foram incorporados na Constituição de 1937, outorgada no dia 10 de 

novembro de 1937 e muitos destes trechos ainda servem como princípio norteador 

para as bases da educação nacional. 

Partindo deste entendimento histórico, discorro para o ponto posterior na 

quarta seção, que trata da conceituação do currículo, definições atuais, da falta do 

currículo na Educação de Porto Velho e de todo o processo de construção da 

proposta. 

Essas seções apresentadas foram elaboradas para que aqueles que 

objetivam ampliar seus conhecimentos sobre o currículo e a sua historicidade 

tenham de forma lógica e racional os entendimentos bibliográficos necessários para 

a sua compreensão.  

Conseguinte, as seções que trataram do delineamento teórico, teremos a 

quinta seção que narra os procedimentos metodológicos, e por fim a sexta seção 

sobre a análise dos dados coletados e discussão dos resultados obtidos. 

Percorrendo essas etapas acima mencionadas foi possível realizar a 

aproximação com a questão problematizadora do trabalho: Quais os possíveis 

avanços e desafios ao processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental na Rede Municipal de Porto Velho, com a nova proposta 

curricular pensada e organizada por professores municipais e professores da 

Universidade Federal de Rondônia 

 Conseguinte, o objetivo geral teve como proposição: Descrever os possíveis 
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avanços e desafios no processo de ensino e aprendizagem dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, a partir de uma nova proposta curricular de Língua 

Portuguesa.  

Com base nos estudos históricos e na legislação que permeia todas as 

prerrogativas legais para os procedimentos necessários para o processo 

educacional nas unidades escolares, é que devemos pensar sobre as práticas 

pedagógicas que constituem o currículo. 

Vale ressaltar, que o documento curricular se refere há algumas questões 

filosóficas que os educadores jamais devem deixar de refletir, pois, o currículo deve 

ser feito democraticamente para atender a organização da ação professoral. 

Os delineamentos do currículo para a ação do ensinar não devem ser 

impostos, porém, precisa ter a intencionalidade específica para responder algumas 

questões: a) Qual o tipo de sujeito que se pretende com ele formar? b) Quais são os 

conhecimentos, os saberes que devem ser ensinados e aprendidos? c) De que 

maneira ensinar? d) Para qual tipo de sociedade estamos formando esse aluno? e) 

Quais são os valores, os costumes, a cultura que estamos atendendo e, por quê? 

Além disso, prescreve, informa, produz, reproduz, ensina, avalia. 

 Todo esse panorama exposto nos preparou para chegar até as concepções 

filosóficas e legais atuais que tratam sobre o currículo, que se encontra embasado 

no documento que se preocupa com a aquisição dos saberes de uma forma 

organizada, planejada e reflexiva, pois, deve explicitar a forma ordenada para que os 

professores ministrem os conteúdos para atingir o sucesso na aprendizagem dos 

alunos, respeitando a diversidade, a cultura e os níveis de conhecimento. 

Em referência ao mencionado, Silva (2005, p. 16) nos “revela que nas 

discussões cotidianas, quando pensamos em currículo pensamos apenas em 

conhecimento, esquecendo-nos de que o conhecimento constituindo no currículo 

está centralmente, vitalmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos 

tornamos na nossa identidade enquanto sujeito, na nossa subjetividade”. 

Desta forma, friso que o referencial curricular é o documento 

consubstanciador, pois, nele existe a possibilidade de entrecruzar o saber e o poder, 

a representação e o domínio, o discurso e a regulação condensam as relações 

políticas, que são cruciais para o processo de formação de subjetividades sociais.   

Assim, pode-se contextualizar que o currículo mede a ação dos protagonistas 

da escola em sala de aula, adequando o mesmo à necessidade real dos educandos, 
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através de uma organização que compreenda as diferenças e contemple a 

multiplicidade dos indivíduos, e que também possa responder aos pressupostos 

atuais das avaliações externas, que a nível nacional irão entrepor indicadores para a 

educação brasileira, como: Avaliação Nacional da Aprendizagem (ANA) e Prova 

Brasil, além das avaliações internas que as Secretarias Estaduais e Municipais 

aplicam para realizar o diagnóstico dos estudantes de suas respectivas redes de 

ensino. 

Não obstante a tudo isso, no que se refere aos aspectos metodológicos da 

pesquisa, percorremos algumas etapas para alcançar os resultados para elucidar a 

problemática e alcançar o objetivo proposto: 

A Primeira Fase: Levantamento de todos os autores que embasam a 

fundamentação teórica para entendimento do objeto da pesquisa. 

A Segunda Fase: Caracterização do processo de construção da Proposta 

curricular através de um processo descritivo permeando uma análise documental, e 

acompanhamento do Lançamento do Referencial para a Rede. 

A Terceira Fase: Entrevista à Coordenadora do Currículo da Universidade 

Federal de Rondônia, à Coordenadora do Currículo Municipal, aos técnicos da 

SEMED que compuseram o Grupo de Trabalho do Eixo Curricular de Língua 

Portuguesa.  

A Quarta Fase: Aplicação de questionário para os professores que atuam em 

escolas da zona urbana e unidades da zona rural pertencentes à Rede Municipal de 

Educação de Porto Velho e que atuam nas primeiras séries do Ensino Fundamental, 

vislumbrando averiguar os avanços e desafios com a efetivação do referencial em 

sala de aula. Estes professores foram selecionados pelas listas de frequência dos 

encontros pedagógicos que discutiam e deliberavam sobre a proposta curricular. 

Desta forma, pode acentuar a análise e discussão dos resultados apontados no 

decorrer da pesquisa.  

 

1.1 A Universidade Federal de Rondônia e a Secretaria Municipal de 

Educação: uma parceria a favor de uma educação contextualizada 

 

  Para a construção do Referencial Curricular de Língua Portuguesa houve o 

grande engajamento de alguns professores do Núcleo de Ciências Humanas da 

Universidade Federal de Rondônia e professores pertencentes ao quadro de 
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servidores do Município de Porto Velho. 

  Essa grande ação possibilitou a parceria em favor da educação 

contextualizada para a formação dos estudantes da Rede de Ensino. 

  Para entendermos sobre essas entidades descreveremos alguns pontos 

sobre as instituições nas subseções a seguir. 

 
1.1.1 A Universidade Federal de Rondônia 

   

Nessa subseção trazemos trechos do Plano de Desenvolvimento Institucional 

da Universidade Federal de Rondônia6 (2014-2018), que descreve pontos salutares 

sobre a Universidade ao descrevê-la como um espaço delegado para o diálogo, que 

visa atender às necessidades educacionais da atualidade.  

O papel da UNIR se encontra relacionado à formação profissional para o 

mercado de trabalho. Entendendo a formação em nível superior como tarefa que se 

realiza ao mesmo tempo em que acontecem as inovações. A decorrência normal 

desse processo exige não só o domínio do saber, mas dos seus modos de produção, 

a fim de propiciar condições necessárias para o permanente processo educativo.  

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR), é a única instituição de Ensino 

Superior (IES) pública de Rondônia, foi criada pela Lei nº 7011, de 08 de julho de 

1982, seis meses após o Estado de Rondônia ter sido criado pela Lei Complementar 

nº 47 de 22 de dezembro de 1981.  

Hoje, a UNIR possui 08 (oito) Campus em Rondônia, localizados nos 

municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de 

Moura, Presidente Médici e Vilhena, sendo que a sede administrativa fica em Porto 

Velho.  

A UNIR é uma instituição pluridisciplinar de formação dos quadros 

profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do 

saber humano, tendo como finalidade precípua a promoção do saber científico puro 

e aplicado, e, atuando em sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão.  

Em sua missão consta que a UNIR pretende “produzir e difundir 

conhecimento, considerando as peculiaridades amazônicas, visando o 

desenvolvimento da sociedade”.  

                                                
6
 Disponível em: http://unir.br   Acesso em 20 out 2017.  
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A estrutura organizacional da UNIR foi alterada pela Resolução 014/CONSUN 

de 18/05/2012, a fim de compatibilizá-la com a realidade da Instituição e dispositivos 

Estatutários, a fim de garantir e atender o mínimo de governabilidade, observando a 

eficiência e eficácia do serviço público, até que se concluam os trabalhos da 

Comissão Especial aprovada pelo Ato Decisório nº 067/CONSUN, que trata da 

atualização do Estatuto e do Regimento Geral.  

A Universidade conta com 647 (sessenta e quatro) cursos de graduação na 

modalidade presencial e 04 cursos na modalidade a distância.  

A UNIR, institucionalizando as políticas nacionais no apoio ao discente, 

implanta programas que visam possibilitar condições institucionais mínimas para a 

permanência do discente no período de sua formação acadêmica. Para tanto, busca 

cumprir com o conceito de referencial mínimo de qualidade estabelecido pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP).  

 
  

1.1.2 A Secretaria Municipal de Educação 

 

A Secretaria Municipal de Educação8 tem como responsabilidade de criação 

ofertar aos estudantes do município de Porto Velho: a educação infantil, o ensino 

fundamental de 1 ao 5 ano, do 6 ao 9 ano e a Educação de Jovens e Adultos. 

No ano da respectiva pesquisa, a SEMED estava sendo gerida por nova 

gestão que foi nomeada após o atual Prefeito Hildon de Lima Chaves assumir a 

Prefeitura de Porto Velho no ano de 2017. 

Assim que assumiram, a Secretaria passou a ter novo organograma 

desenhado com 05 (cinco) Departamentos divididos em: 

 Departamento de Políticas Educacionais; 

 Departamento de Suporte e Logísticas; 

 Departamento Financeiro e Administrativo; 

 Departamento de Saúde Escolar; 

 Departamento de Gestão de Pessoas. 
 

A Rede de Ensino está atendendo, conforme os dados informados pelo 

Censo Escolar em 2017, o total de 47.112 estudantes. Ressalta-se que, na zona 

urbana, a oferta do Ensino Fundamental II ocorre somente em uma unidade escolar: 

                                                
7
 Disponível em: http://unir.br   Acesso em 20 out 2017. 

8
 Disponível em: http://portovelho.ro.gov.br . Acesso em 20 out 2017.  
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EMEF Joaquim Vicente Rondon, localizada na Zona Sul. Porém, nas unidades 

escolares da zona rural essa oferta encontra-se em maior quantitativo.  

Consta na rede9 137 escolas, distribuídas em Porto Velho e nos distritos de: 

Extrema, Vista Alegre, Abunã, Nova Califórnia, Calama, São Carlos, Rio Pardo, 

União Bandeirantes, Jaci Paraná, Nazaré, Cujubim e Nova Mutum. Há unidades em 

alguns assentamentos como: Santa Rita, Joana Dar‟c e Flor do Amazonas.  

O Município de Porto Velho apresentou como resultado do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), no ano de 2015, a nota 4.8, sendo 

que a nacional corresponde a 5.5, e a meta proposta era 5.0. 

 

1.2 Questão problematizadora 

 

Quais os possíveis avanços e desafios ao processo de ensino e 

aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Porto 

Velho, com a nova proposta curricular pensada e organizada por professores 

municipais e professores da Universidade Federal de Rondônia 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Geral  

 

Descrever os possíveis avanços e desafios no processo de ensino e 

aprendizagem dos anos iniciais do Ensino Fundamental, a partir de uma nova 

proposta curricular de Língua Portuguesa.  

  

1.3.2 Específicos 

 

 Discorrer sobre a historicidade do Currículo na Educação Brasileira; 

 Traçar os aspectos conceituais do Currículo;  

 Analisar se o processo de construção foi realizado de forma democrática por 

professores universitários e professores municipais; 

 Identificar os possíveis avanços obtidos a partir da sistematização das 

intenções com o referencial; 

                                                
9
 Disponível em: http://portovelho.ro.gov.br . Acesso em 20 out 2017. 
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 Demonstrar os avanços e desafios com a implantação do novo currículo na 

rede de ensino; 

 Apontar a importância do currículo para o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica exitosa em sala de aula. 
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2 AS PRIMEIRAS HISTÓRIAS DO CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO: 1549 a 

1889 

 

A presente seção teve como objetivo apresentar uma retrospectiva referente 

aos primeiros registros que abordam a historicidade do currículo na educação do 

Brasil de 1549 a 1889, com o intuito de viabilizar entendimento das mudanças que 

propagaram avanços, retrocessos e desafios pautados na trajetória curricular da 

educação brasileira. 

A intenção deste delinear teórico possibilitou ampliar o arcabouço teórico para 

conhecer os fatos históricos para efetivação das ideais que permeiam as bases 

deste currículo estudado nessa pesquisa, pois, quando se quer discutir/compreender 

um processo da educação, faz-se necessário debruçar-se primeiramente em sua 

história, considerando que a ações do presente possuem profunda ligação com o 

percurso no qual percorreu.  

Ao elaborar está retrospectiva histórica sobre o currículo, a fim de entendê-lo, 

é salutar compreender que este está relacionado à crença religiosa e política de 

cada época e ao embasamento legal. 

Até 1932 O currículo era objetivado como fonte para alcançar o desígnio do 

saber fixo, universal e inquestionável, cabendo à escola reproduzir os 

conhecimentos e metodizar o espaço para que esse conhecimento fosse realizado 

de acordo com as regras do documento norteador. 

 

2.1  O currículo implementado no Brasil no período jesuítico 

  

Sendo colônia de Portugal, todo o contexto histórico do Brasil ocorrido no 

século XVI não pode ser visualizado sem perfilar fatos ocorridos na Europa, pois, 

muitos acontecimentos ocorridos em determinadas colônias estavam interligados à 

expansão comercial da burguesia enriquecida com a revolução comercial. No que 

tange ao Brasil, este tempo se restringe à extração do pau-brasil e as expedições 

exploratórias, que posteriormente teve a economia colonial baseada em torno do 

engenho de açúcar. 

Naquele momento histórico, a educação não era pensada como instrumento 

de conhecimento. Era uma educação voltada, principalmente, para a erudição, não 

como instrumento necessário para desenvolver o trabalho, pois, existia somente a 
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necessidade de aprender a lidar com a exploração do pau-brasil. Dessa forma o 

pensamento muda o trabalho missionário e pedagógico, e a educação assume o 

papel de agente colonizador. 

Para entender este período, faz-se necessário trilhar um percurso a partir do 

ano de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chega a colônia que recebeu o primeiro 

nome de Ilha de Vera Cruz (de 1500 a 1501), posteriormente, essa seria 

denominada Terra de Santa Cruz (de 1501 a 1503), chegando ao nome Brasil (de 

1503 a 1824), essa nomenclatura foi  dada pelos portugueses em função das 

inúmeras árvores de pau-brasil na região litorânea. 

Em seguida, a partir da Proclamação da Independência designou-se Império 

do Brasil (1824 a 1891), seguidamente muda-se para Estados Unidos do Brasil 

(1891 a 1969), chegando ao nome que temos nos dias de hoje: República 

Federativa do Brasil (1969 até os dias atuais). 

Desta forma, este período de colonização em 1500 recebeu a denominação 

de Período Colonial, que iria durar até a Independência do Brasil, em 1822.  

No que tange a educação escolar, a história revela que no período político do 

Brasil-Colônia, a educação regular passou por três fases distintas: a fase de 

predomínio dos jesuítas; a fase das reformas realizadas pelo Marquês de Pombal, 

principalmente a partir da expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal, em 1759; e 

o período em que D. João VI, então rei de Portugal, trouxe a Corte para o Brasil 

(1808-1821). 

Dedicamos essa subsessão para discorrer sobre a primeira fase: o período 

jesuítico. Ademais, é importante frisar que quando os jesuítas chegaram em solo 

brasileiro, em 1549, trouxeram consigo um programa bem organizado, baseado no 

Radio Studiorum10 e nos preceitos da contra reforma protestante, e também 

implantou-se posteriormente um plano de instrução realizado por Manuel da 

Nóbrega. 

Essa contextualização histórica do período jesuítico nos remete ao ano de 

1530, com o início da colonização, quando o Rei de Portugal, D. João III, decidiu 

adotar um regime de Capitanias Hereditárias no Brasil, bem como a monocultura da 

cana-de-açúcar. 

Entre os anos de 1534 a 1536 foram criadas catorze capitanias, com o intuito 

                                                
10

 Significa: organização de estudos, era um documento utilizado pelos jesuítas com regras práticas 
sobre a ação pedagógica a ser desenvolvida, bem como, a composição administrativa. 
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de possibilitar o povoamento e a defesa deste país recém descoberto, bem como a 

de propagação da fé católica no Brasil. 

Neste contexto, tivemos então o  representante do poder público na Colônia 

do Brasil, o primeiro governador geral, Tomé de Sousa, que tinha como obrigação 

não substituir e sim apoiar as capitanias, a fim de que o processo de colonização 

conseguisse alcançar um desenvolvimento normal.  

Entre as diretrizes básicas constantes deste regimento, isto é, na nova política 

ditada então por D. João III (17.12.1548), é encontrada uma, referente à conversão 

dos indígenas à fé católica pela catequese e pela instrução. Em cumprimento a isto, 

chegam, com Tomé de Souza, em 1549, quatro padres e dois irmãos jesuítas, 

chefiados por Manoel da Nóbrega (RIBEIRO, 1992, p. 19).  

Em 1549, chegam ao Brasil os primeiros jesuítas chefiados pelo Padre 

Manoel da Nóbrega, para efetivar a educação formal, sendo, portanto, a partir desse 

momento que podemos falar, em sentido próprio, dos rudimentos da circulação de 

ideias pedagógicas em solo “colonial” brasileiro. Com a chegada dos jesuítas, ficou 

perceptível a compreensão do poder do ensino institucional no controle e no 

direcionamento do povo no que tange as escolhas sobre: o que ensinar, como 

ensinar e para que ensinar.  

Outro ponto que Ribeiro (1992, p. 21) menciona “se refere ao fato que antes 

da chegada dos jesuítas nos país, não se falava no termo currículo”. Todavia, foi 

Nóbrega que escreveu o primeiro plano11 de instrução composto pelo ensino de 

português, doutrina cristã, leitura e escrita, mas este não alcançará o sucesso 

esperado e será substituído pelo Ratio Studiorum, a partir de 1534, pela Companhia 

de Jesus, que tinha como enfoque doutrinar pessoas ao catolicismo, pois, este plano 

tinha em seu escopo regras que iriam delinear as atividades educativas das pessoas 

que estavam desenvolvendo o ensino.  

O referido documento tinha em sua divisão as etapas de ensino composta 

pelo curso de Humanidades, chamado por Estudos Inferiores, cujo currículo tinha 

cinco disciplinas: retórica, humanidades, gramática superior, gramática média e 

                                                
11

 O plano de instrução elaborado por Nóbrega iniciava o aprendizado com Português (para 
indígenas) e prosseguia com a doutrina cristã, a escola de ler e escrever e, opcionalmente, canto 
orfeônico e música instrumental, culminando com o aprendizado profissional e agrícola, e do outro 
lado, com a gramática latina para aqueles que se destinavam a realização de estudos superiores na 
Europa (Universidade de Coimbra). 
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gramática inferior. A formação continuava depois nos Estudos Inferiores com: 

Filosofia e Teologia.  

Como veremos nos contextos históricos seguintes, a inserção do Brasil no 

mundo ocidental deu-se, assim, por meio de um processo envolvendo três aspectos 

intimamente articulados entre si: a colonização, a educação e a catequese.  

Este período inicial do trabalho dos jesuítas no Brasil recebeu a 

caracterização daquilo que receberia o nome de missionarismo heroico, que nas 

entrelinhas significava viver e trabalhar nas aldeias para alcançar diretamente os 

catequizados, essa missão também iria ser efetivada com os indígenas, que sob a 

ótica jesuítica eram vistos como “iguais”, todos eram compreendidos como gentios e 

homogêneos, ou seja, achavam que os indígenas poderiam ser parecidos como os 

filhos dos colonos, e que estes também tinham os mesmos direitos de adquirir 

conhecimentos. 

Para que pudessem atender a esse mandato criaram escolas e instituíram 

colégios e seminários que foram espalhando-se pelas diversas regiões do território e 

avançando para os ricões da colônia, contribuindo para ampliar o espaço geográfico 

da colônia portuguesa. Visto que a primeira fase desta educação jesuítica teve um 

plano de instrução elaborado por Nóbrega12. 

O padre Manuel de Nóbrega organizou as estruturas do ensino, pensando 

nas condições aqui encontradas, este plano tinha em seu enunciado começar o 

processo de ensino e aprendizagem pelo português (para os indígenas, estendido 

para os filhos dos colonos) precedido pela doutrina cristã. 

A escola jesuítica tinha o documento que delineava o que deveria ser 

desenvolvido para que a obtenção dos conhecimentos fosse voltada para leitura e 

escrita e, opcionalmente, também ensinavam o canto orfeônico e a música 

instrumental, e culminava, de um lado, com o aprendizado profissional e agrícola e, 

de outro lado, com a gramática latina para aqueles que se destinavam a realização 

de estudos superiores na Europa. 

A cisão entre os conhecimentos ensinados demonstra que existiam dois 

planos de formação: sendo um para os pobres (indígenas), voltado para as questões 

religiosas/agrícolas e outro para os ricos (filhos dos colonos), apontados para uma 

educação mais ampla para ler e escrever, posteriormente, para um ensino superior 

                                                
12

  Colégios em: Porto Seguro, Ilhéus, São Vicente, Espírito Santo, São Paulo de Piratininga, Rio de 
Janeiro, Pernambuco e Bahia. 
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destinado aos filhos da burguesia colonial que seria realizado fora do país.  

Os processos que os jesuítas utilizavam para os seus métodos pedagógicos 

estavam basilados nos pressupostos cristãos da época: 

 

Por enquanto basta referir o paralelo entre a prescrição jesuítica de educar 
à vontade (caráter) pela reatualização permanente da doutrina (cultivo da 
memória) e pela razão (cultivo do intelecto), de um lado, e a fundamentação 
da moderna pedagogia católica representada pelo tripé memória, vontade e 
intelecto (VEIGA, 2007, p. 56).  
 

Ademais, era difícil a empreitada de instalar esse plano de educação em terra 

estranha e para um povo tribal, visto que tínhamos os indígenas de línguas e 

costumes desconhecidos e, os colonizadores portugueses que vieram para este país 

sem suas mulheres e famílias, com atitudes e hábitos criticados pelos religiosos. 

A missão catequizadora e educacional atribuída aos jesuítas não foi muito 

fácil, pois, eles perceberam que os indígenas não aceitariam tão facilmente as 

imposições culturais e religiosas. Desta forma, procuraram novos mecanismos para 

lidar com estes indígenas, incluindo em suas práticas jesuíticas ações com o 

aldeamento de adultos e os recolhimentos de crianças, ou seja, as missões 

começaram a ser organizadas segundo formas institucionais, por iniciativa de 

Manuel da Nóbrega e com o apoio da coroa.  

Outro fator importante na educação jesuítica foi que os “padres aprenderam a 

língua tupi-guarani e elaboraram os textos usados para a catequese neste idioma, 

ficando a cargo de Anchieta a organização de uma gramática tupi” (ARANHA, 1996, 

p. 100). 

Os colégios fundados nas principais vilas da colônia ofereciam ensino 

secundário de humanidades, como na Europa para os letrados. Assim, os grupos 

dirigentes ou emergentes da época não tinham outra opção senão a de submeter 

seus filhos à orientação jesuítica que tinha vinculação direta com a doutrina religiosa. 

A este respeito Veiga (2007, p. 60), afirma: 

 

O primeiro colégio jesuítico foi fundado em 1549, em Salvador: era o 
Colégio dos Meninos de Jesus. Também conhecido como Colégio da Bahia. 
As atividades deste colégio voltavam-se, de início, para os meninos índios, 
que eram alfabetizados na língua portuguesa por meio do tupi-guarani e 
aprendiam catequese, aritmética e canto, além do manejo de instrumentos 
musicais.  

 

No campo da educação propriamente dita, desde o século XVI, os jesuítas 

montaram a estrutura de três cursos: a) Letras Humanas; b) Filosofia e Ciência (ou 
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Artes); c) Teologia e Ciências Sagradas, destinados respectivamente à formação do 

humanista, do filósofo e do teólogo (ARANHA, 1996, p. 101). 

Desta forma, o ensino das primeiras letras foi deixado, em grande parte, sob a 

responsabilidade das famílias. Caberia a elas um ensino em que um parente mais 

letrado ficasse nessa incumbência, e, no caso das famílias mais ricas, a 

possibilidade de contratar um preceptor13.  

No ano de 1759, os jesuítas encerram suas ações educacionais devido a sua 

expulsão do Brasil, devido à constatação por parte da coroa portuguesa da 

estagnação econômica que Portugal estava passando em relação à parte da 

Europa, que já encontrava em processo de industrialização. 

É possível considerar que as causas dessa expulsão dos jesuítas do Brasil 

foram de ordem: política e ideológica, pois, tornaram-se empecilho aos interesses do 

Estado Moderno, além do que eram detentores de grande poder econômico, 

cobiçado pela Coroa portuguesa, e no que tange ao educacional, a preconização era 

de formar um novo homem, o homem burguês, o comerciante, e não mais o homem 

cristão, como era formado pelo currículo jesuítico. 

A Companhia de Jesus foi expulsa do Brasil e de todas as colônias 

portuguesas para a Europa, quando o Marquês de Pombal, então Ministro de Estado 

em Portugal, empreendeu uma série de reformas no sentido de adaptar aquele país 

e suas colônias ao mundo moderno.  

Todavia, uma das medidas pombalinas que mais geraram polêmica e 

afetaram diretamente a educação foi a expulsão dos jesuítas de Portugal e do 

império colonial em decorrência do entendimento de que eles eram acusados de 

montar um reino só deles, desobediente ao rei de Portugal.  

Na colônia brasileira os jesuítas possuíam inúmeras terras, plantações, gados 

e até mesmo escravos. Estavam acumulando muito poder e deixaram no país mais 

de cem estabelecimentos de ensino, considerando os colégios, as residências, as 

missões, os seminários e as escolas de ler e escrever.  

 Concluímos que a instrução jesuítica pretendia formar o homem baseado nos 

princípios escolásticos. Todavia diferentemente do modelo dos jesuitas, o currículo 

da Reforma Pombalina exige um novo homem que deverá ser formado por 

intermédio da Educação.  

                                                
13

 Pessoa incumbida de acompanhar e orientar a educação de uma criança ou de um adolescente. 
Disponível em: https://www.dicio.com.br/preceptor/. Acesso em 12 nov 2017.  
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Acerca dessa formação proposta que nasceu com Pombal, discorremos na 

subseção a seguir de forma mais ampliada. 

 

2.2     O currículo após a Reforma Pombalina 

   

Essa subseção discorre sobre outra fase política ocorrida no processo 

histórico, denominada Reforma Pombalina, no ano de 1759, após a expulsão dos 

jesuítas do Brasil, devido à crise econômica de Portugal e que exigia o pagamento 

de taxas e dízimos dos mesmos, até a grande extensão das atividades econômicas e 

de propriedades que estes tinham adquirido, até o ano de 1827. 

  Para Saviani (2015, p. 136), “com a ascensão ao trono de D. José I, aclamado 

rei em 07 de setembro de 1750, Sebastião José de Carvalho e Melo começa a 

integrar o gabinete como Ministro responsável pela Secretaria do Exterior e da 

Guerra. Na época, o Brasil tinha uma população estimada em  2,5 milhões e com 

uma economia denominada mercantilista14”. 

Pouco a pouco, Sebastião foi ganhando proeminência no governo, legislando 

inclusive nos âmbitos de competência de outros ministros. E, em 1756, assumiu o 

cargo de secretário de Estado dos Negócios do Reino, o posto mais alto do governo, 

tornando-se ministro, e alçado ao título de Marquês de Pombal. 

Seguidamente, Saviani (2015, p.136) afirma que: 

 

Por meio do alvará de 28 de junho de 1759, o Marquês de Pombal 
determinou diretrizes administrativas gerais, estabelecendo dentre elas uma 
nova organização dos estudos, o novo método, onde o ensino público era 
gratuito de gramática latina, grego e retórica, a indicação e a proibição de 
vários compêndios e o impedimento para ensinar sem a licença do diretor 
de Estudos determinaram o fechamento dos colégios jesuítas, introduzindo-
se as aulas régias a serem mantidas pela Coroa. 

 
No reinado de D. José I foram criadas as primeiras sociedades literárias no 

Brasil. O preâmbulo inicia-se com o rei ressaltando a importância da cultura das 

ciências, destacando o cuidado a elas dispensado pelos seus predecessores ao 

animar os estudos públicos. 

                                                
14

 Mercantilismo é o nome dado a um conjunto de práticas econômicas desenvolvido na Europa na 
Idade Moderna, entre o século XV e o final do século XVIII. O mercantilismo originou um conjunto de 
medidas econômicas diversas de acordo com os Estados. Caracterizou-se por uma forte intervenção 

do Estado na economia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercantilismo. Acesso em 12 
nov 2017. 
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Tal afirmação do Rei evidenciou que o momento histórico do currículo 

empreendido pelos jesuítas que era centrado em uma educação religiosa sofreu 

uma ruptura, sendo substituído por um modelo centrado nas ciências.  

 Ademais, o alvará determinava que os professores devessem ter privilégios 

da “nobreza ordinária” – o que significava distinção social. Em edital com a mesma 

data, D. Tomás15 regulamentou a criação e a forma do provimento das cadeiras de 

ensino (VEIGA, 2007, p. 134). 

Assim, surgiram as denominadas Aulas Régias, metodologia proposta para a 

nova fase da educação brasileira. Essas aulas eram definidas como certa espécie de 

unidade de ensino, sob a responsabilidade do único professor régio em cada 

disciplina. Deveriam ser ministradas por professores selecionados em um concurso 

público e que seriam pagos pelo Erário Régio, portanto, eram contratados como 

funcionários do estado.  

Este novo método priorizava o estudo prático, simples das letras humanas 

com base em todas as ciências, que em seu intuito era propiciar a assimilação mais 

fácil e rápida pelos estudantes.  

Apresentava o novo método de aprender latim, consubstanciando maior 

ênfase ao estudo da gramática da língua portuguesa, e definia a proibição do uso da 

língua geral: o tupi.  

Com essa reforma, o ensino tinha a intenção de oferecer também aulas de 

línguas modernas, como o francês, além de ofertar: desenho, aritmética, geometria, 

ciências naturais, no espírito dos novos tempos e contra o dogmatismo da tradição 

jesuítica. Nesse sentido fica perceptível a ruptura do currículo deflagrado pela 

Reforma Pombalina com o ensino escolástico promulgado pelo currículo jesuítico.  

  Apesar das alterações propostas pela Reforma Pombalina, persistia no Brasil 

o panorama de analfabetismo e de um ensino precário e restrito a poucos, 

permitindo a formação da elite intelectual, cujo saber voltava-se mais para o 

bacharelismo, a burocracia e as profissões liberais.  

Pombal tinha como principal preocupação a diminuição do domínio da 

Inglaterra sobre a economia portuguesa. No que se refere ao Brasil, Pombal também 

                                                
15

 O edital disciplinava o procedimento de escolha dos professores públicos, onde os pretendentes 
deveriam redigir um requerimento declarando sua a pretensão de ensinar e a experiência que 
possuía. Procuravam os ex-alunos desse candidato para averiguar sobre a sua competência, vida e 
hábitos e só então eles prestariam os exames. Estes seriam realizados perante uma mesa composta 
por outros professores régios da mesma área de estudo. 
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utilizava o raciocínio mercantilista, para garantir o monopólio comercial e acabar com 

o contrabando, para isso criou as Companhias de Comércio para o Grão-Pará e 

Maranhão (1755) e para Pernambuco e Paraíba (1759). 

A história narra que o governo pombalino também determinou o fim do 

sistema de Capitanias Hereditárias no ano de 1759. Com isso, no ano de 1763, a 

capital da colônia foi transferida para o Rio de Janeiro, com o intuito de atrair as 

elites brasileiras para a recém-criada capital.  

 Destaca Saviani (2015, p. 136) que treze anos após a reforma dos estudos de 

“humanidade”, procedeu-se a reforma dos estudos maiores, concentrada na 

Universidade de Coimbra, reforma esta que foi implantada entre 22 de setembro e 

24 de outubro do ano de 1772, período em que o Marquês de Pombal permaneceu 

em Coimbra acompanhando pessoalmente as providências então tomadas. 

Consumada a Reforma da Universidade, procedeu-se, pela Lei de 6 de novembro de 

1772, a reforma das escolas de primeiras letras. Sugere Saviani (2015, p. 137) que:  

 
O ideário pedagógico traduzido nas reformas pombalinas visava modernizar 
Portugal, colocá-lo no nível do século das luzes, como ficou conhecido o 
século XVIII. Isso significava sintonizá-lo com o desenvolvimento da 
sociedade burguesa centrada no modo de produção capitalista, tendo como 
referência os países mais avançados, em especial a Inglaterra. Por isso, as 
medidas de remodelação da instrução pública com a criação das aulas 
régias de primeiras letras, a racionalização das aulas de gramática latina, 
grego, retórica e filosofia e a modernização da universidade de Coimbra 
pela introdução dos estudos das ciências empíricas, acrescentou-se a 
criação da Aula do Comércio e do Colégio dos Nobres. 

 

 Outrossim, no Brasil, o processo de implantação destas reformas promoveu 

concursos que seriam realizados na Bahia para as cadeiras de latim e retórica e a 

nomeação dos primeiros professores régios de Pernambuco.  

O desenvolvimento das aulas régias deu-se em ritmo lento, pelas resistências 

encontradas e pela falta de recursos financeiros.  

Os funcionamentos das aulas régias não impediram os estudos nos 

seminários e colégios das ordens religiosas, sendo que algumas delas assimilaram o 

espírito das reformas pombalinas, como foram os casos do Convento Franciscano 

de Santo Antônio, no Rio de Janeiro e do Seminário de Mariana.  

O Seminário de Olinda foi criado inteiramente dentro do espírito iluminista e 

em consonância com o teor das Reformas Pombalinas, fundado pelo Bispo José 

Joaquim da Cunha de Azevedo Coutinho. Inaugurado em 1800, o Seminário de 
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Olinda firmou-se como uma das melhores, senão a melhor escola secundária do 

Brasil. 

Os estatutos guiaram-se pelas ideias do despotismo esclarecido, 

incorporando as concepções e as práticas pedagógicas dos oratorianos. O 

Seminário não formava somente padres. E, mais do que isso, os próprios padres 

eram formados seguindo um novo modelo inspirado no espírito moderno da 

investigação da natureza.  

Os conhecimentos que se obtinham eram derivados de informações vindas do 

homem silvestre, este, sendo ignorante, só informa aquilo que aparece diante de 

seus olhos, não sabendo informar sobre as características daquilo que vê. Portanto, 

para se ter a pessoa adequada à descoberta dos tesouros da natureza, seria preciso 

que o habitante das brenhas e dos sertões fosse filósofo ou o filósofo habitasse as 

brenhas e os sertões. 

Enfim, o significado de excelência educativa no âmbito da pedagogia 

pombalina implicava na oferta de um ensino simplificado e limitado com instruções 

dos párocos, destinado aos empregados nos serviços rústicos e nas Artes Fabris, 

que ministram sustento dos Povos e constituem os braços e mãos do Corpo Político. 

Finalmente, a “formação das elites seria feita em nível superior, tendo como 

conteúdo principal aquele centrado nos conhecimentos resultantes da ciência 

moderna de base experimental” (SAVIANI, 2015, p. 139). 

Doravante, percebe-se que o ensino continuava sendo a formação religiosa-

humanista, seguindo muitos dos métodos que foram utilizados pelos mestres 

jesuítas. Embora as reformas implantadas pelo Marquês de Pombal não tiveram 

repercussão como pensado em seu plano na colônia, essas ideias foram lançadas 

para o século seguinte. 

  No Reinado de D. Maria, que foi no período dos anos de 1777 a 1792, os 

fatores que deixam marcas para a política da época foi a transferência da corte 

Portuguesa no ano de 1808 para a colônia, e a elevação do Brasil à condição de 

Reino Unido a Portugal e Algarves, no ano de 1815. As antigas capitanias passam a 

receber a nomenclatura de províncias. 

No campo educacional manteve-se a estrutura montada por Marquês de 

Pombal, com uma ampliação significativa de escolas de primeiras letras, a criação de 

novas cadeiras e aulas avulsas de estudos intermediários para a instrução de 

meninas.  
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  Um outro ponto do reinado de D. Maria foi marcado na história por se 

destacar até Portugal, na tentativa de aproximar as ordens religiosas com as 

primeiras letras e à educação feminina.  

  Contextualizo assim, que a reforma pombalina apesar dos seus princípios e 

ideais iluministas, propunha-se em seu ideário tornar o ensino laico e com maior grau 

de cientificidade no currículo oficial.  

Todavia, ocorreu uma falha na implementação desta proposta, por inúmeros 

pontos, desde a falta de condições estruturais, até a diminuição da qualidade 

ofertada para o ensino. Neste sentido, podemos pontuar que a expulsão dos jesuítas 

trouxe a ilusão que a partir da ruptura cristã de catequização, a educação brasileira 

seria norteada de forma diferente, porém, na prática essas mudanças não ocorreram.  

Sendo assim, o país ficou estagnado no que se refere aos processos 

educacionais até a chegada ao Brasil de D. João, onde teremos um currículo no 

Império. 

 

2.3   O currículo no Império 

 

A subseção em tela, trará o período que tem como marcas as invasões 

napoleônicas que desarticulavam o equilíbrio político da Europa, com isso, o regente 

português D. João VI resolveu vir para o Brasil, auxiliado pela Inglaterra, que na 

época era o principal oponente do regime napoleônico. 

Como mencionado anteriormente, a contextualização do período imperial, 

surge devido aos atritos da Corte com Napoleão, o que culminou no ano de 1808, 

quando se muda para a colônia a família portuguesa, precisamente para o Rio de 

Janeiro. 

Desta forma, com este advento, a cidade do Rio de Janeiro precisou se 

adequar aos quinze mil cortesãos que acompanharam a família real, que invadiram 

as casas e as ruas pacatas. A vinda da família real também desencadeou várias 

mudanças em Vila Rica, Salvador e Recife. 

Com a vinda de D. João VI, o Brasil passou por modificações consideráveis: a 

abertura dos portos e a revogação do alvará que proibia a instalação de manufaturas 

significam, de certa forma, a ruptura do pacto colonial (ARANHA, 1996, p. 150). 
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Essas modificações políticas, econômicas e culturais precisaram ocorrer em 

virtude da ajuda que a família portuguesa recebeu da Inglaterra, que veio cheia de 

interesses, principalmente voltada para comercialização no Brasil.  

Ademais, assim que desembarcou D. João decretou a abertura dos Portos às 

nações amigas. Essa abertura proporcionou a chegada ao Brasil, não apenas de 

mercadorias, mas também de conhecimento. Tais medidas configuraram o país para 

a sua independência, porém, na realidade apresentou-se um quadro de dependência 

brasileira ao governo britânico. 

Marca-se nesse momento uma grande transformação cultural com a 

instalação da corte, pois os contatos com a produção cultural de outras localidades, 

e até mesmo de Portugal, não são mais proibidos pela Coroa. Outro marco com a 

chegada da família real foi a criação do primeiro jornal brasileiro, que recebeu o 

nome de Gazeta do Rio de Janeiro. 

Aranha (1996, p. 151), relata que foram as seguintes inovações no campo 

cultural: 
 

a) Criação da Imprensa Régia (1808): até então as publicações eram 
proibidas, surgem, sob proteção oficial: a Gazeta do Rio de Janeiro (1808) 
e, na Bahia, A idade de ouro no Brasil (1811), já o Correio Braziliense, 
impresso em Londres, é o único jornal de oposição à política de D. João VI; 
b) A biblioteca (1810), futura Biblioteca Nacional com 60 mil volumes 
trazidos por D. João VI e em 1814 franqueada ao público; 
c) Jardim Botânico do Rio (1810): ao lado do Museu Real, incentiva os 
estudos de botânica e Zoologia, faz o levantamento das variedades de 
plantas e animais, bem como estimula expedições científicas; 
d) Missão cultural francesa (1816), convidam-se artistas francesas, 
como Lebreton, Debret, Taunay, Montigny e outros, que influenciam a 
criação da Escola Nacional de Belas Artes.  

 

Nesta época, instituiu-se, em 12 de agosto do ano de 1816, o Decreto nº 1816 

que criava a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, com o duplo objetivo de 

formar artistas e artífices para as atividades industriais (BRASIL, 1816). Teve como 

propósito de articular o eixo curricular das ciências e do desenho para os ofícios 

mecânicos. 

Destacam neste mesmo ano, a contratação de professores régios16 para 

ministrar, nos chamados estudos intermediários, a criação de escolas particulares 

leigas para meninos e meninas, e a admissão de preceptores para desenvolver a 

educação doméstica. As unidades educacionais funcionavam em regime de 

internato para meninos e meninas e tinham em seu currículo educacional as 
                                                
16 Professores selecionados através de exames públicos para ministrar aulas em 1760. 
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disciplinas exigidas nos exames para ingresso nos cursos superiores no Brasil e 

também em Portugal. Criaram-se também nessa perspectiva, colégios femininos 

particulares, dirigidos por educadoras que vinham da França e da Inglaterra. 

Outro fato significativo a ser mencionado neste período, marca que, além de 

alfabetizar e oferecer lições de aritmética básica nos colégios femininos ensinava-se: 

costura, bordado, confecção de flores, música, desenho, inglês e francês. Ressalta-

se que nem todas as meninas tinham direito a essa preconização de currículo, uma 

vez que os internatos femininos tinham custos elevados, ou seja, a classe popular 

não tinha direito a essa educação, permanecendo dessa forma uma boa parte da 

população brasileira iletrada, tínhamos uma dualidade educacional. 

Já, no ano de 1820, em Portugal estava acontecendo a revolução 

constitucionalista, fato este que obriga a volta de D. João VI para a metrópole. 

Porém, permaneceu seu filho Pedro na Colônia Brasileira, que teve a sua ascensão 

de príncipe regente ao trono do Império do Brasil, dando-lhe poderes para ser 

chamado como D. Pedro I. 

Desta forma, já nomeado como D. Pedro I, no dia 07 de setembro do ano de 

1822, este proclamou a independência política do Brasil. Essa independência trouxe 

mudanças significativas na Colônia, nos aspectos sociais, econômicos, políticos, 

culturais e também educacionais. 

Marca-se na história, que após a Proclamação da Independência, no ano de 

1822, a tarefa de dar uma estrutura jurídico-administrativa para o novo país 

impunha, como primeiro passo, a elaboração e promulgação de uma Constituição, 

por Decreto baixado em 03 de junho de 1822, Dom Pedro I convocou a Assembleia 

Geral Constituinte e Legislativa (SAVIANI, 2013, p. 119). 

No discurso de inauguração e instalação dos trabalhos da Assembleia 

Constituinte, em 03 de maio de 1823, o imperador destacou que se fazia necessário 

criar uma legislação especial sobre instrução pública no país. Que na época, a forma 

encontrada foi normatizar uma Comissão de Instrução Pública da Assembleia Geral 

Constituinte e Legislativa, que tinha como prerrogativa: atender a essa necessidade 

imposta pelo imperador, e realizar uma apresentação de um projeto como 

normativas para essa instrução. 
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Para tanto, instituiu-se um prêmio à melhor proposta, estimulando assim o 

surgimento de um “Tratado de Educação da Mocidade Brasileira17”. A organização 

de um sistema de escolas públicas deveria ter em seu escopo o plano comum, que 

seria implantado em todo o território do novo Estado.   

Desta forma, um dos membros da Comissão, o Senhor Martim Francisco 

Ribeiro d‟Andrada Machado, que representava a memória daquilo que já havia 

surgido como propositura na reforma dos estudos na capitania de São Paulo, no ano 

de 1816, surgiu com ideias modernas para aquele contexto histórico, em seu esboço 

os conteúdos e os métodos de ensino deveriam ser em escolas criadas com ótima 

localização geográfica, deveriam ter programas de ensino, um mecanismo eficaz 

para nomear os professores e ofertar a gratuidade do sistema de ensino. 

Essa estrutura teve em seu escopo 12 capítulos e ficou conhecida como: a 

Memória de Martins Francisco, que: 

 
Numa ampla e detalhada organização do conjunto da instrução pública 
dividida em três graus: o primeiro grau cuidaria da instrução comum tendo 
como objeto as verdades e os conhecimentos dos níveis úteis e necessários 
a todos os homens, e teria a duração de três anos, abrangendo a faixa 
etária dos 09 aos 12 anos de idade. O segundo grau, com a duração de seis 
anos versaria sobre os estudos básicos referentes às diversas profissões. E 
o terceiro grau se destinaria a prover educação científica para a elite 
dirigente do país (SAVIANI, 2013, p. 120).  
 

Percebemos com essa memória que o currículo seria efetivado para uma 

faixa etária que compreenderia dos 09 aos 12 com conhecimentos básicos, outro 

voltado para a profissionalização, e fechando o currículo para iniciação científica. 

A vigência da monarquia constitucional foi consequência da disseminação de 

uma escola pública, gratuita e obrigatória, que passou a representar o elemento de 

afirmação do novo governo no país, que combinava os pressupostos iluministas com 

os ideários liberais, ou seja, era a ação política com a objetividade de organizar e dar 

coesão à nova sociedade nacional. 

Em seus estudos, Veiga (2007, p. 132) concorda com mesmo pensamento de 

Saviani, quando retrata que: 

                                                
17

 Versão preliminar do projeto apresentada na sessão de 4 de junho de 1823: 1 será reputado 
benemérito da pátria e como tal condecorado com a Ordem Imperial do Cruzeiro, ou nela adiantado 
se já a tiver, aquele cidadão que até o fim do corrente ano apresentar à Assembleia melhor tratado de 

educação física, moral e intelectual para a mocidade brasileira. 2 uma comissão composta de sete 
cidadãos de conhecida literatura e patriotismo, nomeados pela Assembleia, decidirá qual dos tratados 

oferecidos merece a preferência. 3 não havendo concorrência e aparecendo um só tratado, ainda 
assim verificar-se-á o prêmio determinado pelo parágrafo primeiro se a comissão o julgar digno de ser 
impresso. 
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A organização da escola foi centralizada nas determinações do governo, 
com pouca margem para iniciativas locais ou de associações, a repercussão 
das medidas educacionais adotadas, raramente envolveu manifestações 
públicas de desacordo ou questionamentos mais efetivos. Isso não significa 
que não tenham ocorrido conflitos na implementação dessas providências, 
nem que elas não tenham implicado mudanças, um longo e demorado 
processo burocrático definido pelas hierarquias governamentais. 
 

Enquanto na Europa o liberalismo caminhava a passos largos e a 

industrialização ganhava terrenos mais vastos, no Brasil a reforma política não 

propiciou mudanças econômicas e sociais significativas. 

Não obstante a tudo isso, a Assembleia Constituinte e Legislativa foi 

dissolvida por Dom Pedro I em 12 de novembro de 1823.  

Devido a essa dissolução, o Imperador outorgou, no dia 25 de março de 1824, 

a primeira Constituição do Império do Brasil, que em seu único artigo destinado a 

educação, o Art. 179 explicitou sobre a instrução primária, colégios e universidades:  

 

A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que 
tem por base a liberdade, a segurança individual. A propriedade, é garantida 
pela Constituição do Império, especificamente nos itens: XXXII - A 
Instrucção primária, e gratuita a todos os Cidadãos, e o XXXIII - Collegios, e 
Universidades, aonde serão ensinados os elementos das Sciencias, Bellas 
Letras, e Artes (BRASIL, 1824). 
 

Nesta Constituição do Império do Brasil promulgava-se também em seu 

Artigo. 1, a definição sobre a nova condição político-jurídica da nação: 

 

O Império do Brasil é associação política de todos os cidadãos brasileiros, 
eles formam uma nação livre e independente, que não admitia qualquer 
outra, laço e de união ou federação, que se oponha a sua independência 
(VEIGA, 2007, p. 145).  
 

No final do Império, discutiu-se muito a questão da organização do ensino 

elementar em âmbito nacional, mas essas discussões também não chegaram a 

apresentar resultados concretos. 

Na conjuntura educacional no século XIX, não era possível afirmar que 

tínhamos uma pedagogia brasileira, porém, surgiriam intelectuais, que influenciados 

pelas ideias europeias, buscaram novos rumos para educação através de projetos 

de leis e criação de algumas unidades escolares. 

O período Imperial findou-se a partir de 15 de novembro de 1889, quando o 

Marechal Deodoro da Fonseca promoveu a Proclamação da República do Brasil, 

instaurando no país um novo sistema de governo - a República Federativa. 
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Observamos que ao finalizar essa subseção, as prioridades dos imperadores 

quando vieram para o Brasil não era preconizar a leitura e a escrita para a 

população brasileira, mas visavam permanecer com ações educacionais 

empreendidas como as que ocorriam na Europa.  

Teve como destaque a Lei de 15 de outubro de 1827, que foi considerada a 

primeira Lei da Educação no Brasil, composta por dezessete artigos, que 

permaneceu em vigor por mais de cem anos. Esta lei estabelecia a organização do 

ensino primário, e incumbia aos professores ensinar o currículo para os estudantes 

aprenderem a ler e escrever, as quatro operações de aritmética, prática de 

quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a 

gramática de língua nacional, os princípios de moral cristã e da doutrina da religião 

católica e apostólica romana. 

Apesar de tudo, neste período teve-se o currículo para a escola básica 

nacional para atender crianças de 07 a 08 anos, que foi denominado: primeiras 

letras. As primeiras letras foram aprovadas pelo Imperador no ano de 1855, quando 

foi aprovado o primeiro currículo nacional. Este deveria ser iniciado pelos que tinham 

domínio das primeiras letras. Este currículo contemplou as disciplinas a serem 

ensinadas no nível elementar com 04 anos de duração, e o nível superior que 

corresponderia ao que em tempos atuais chamamos de ensino fundamental II e 

ensino médio.  

O currículo do nível elementar incluía-se a leitura, escrita, e os conteúdos 

básicos de gramática, aritmética, pesos e medidas, além de história sagrada e 

educação moral. No currículo do nível superior os conteúdos eram divididos em pelo 

menos 10 disciplinas que incluíam Francês e Latim. 

Neste contexto, o currículo no período imperial e republicano constituiu-se por 

ofertar o ensino gratuito para as crianças. Doravante, teríamos a primeira Lei da 

Educação no Brasil.  

Assim, podemos afirmar que neste período teve-se o primeiro currículo 

nacional para delinear a educação no país. 

A seguir, apresentamos as tendências educacionais e curriculares 

empreendidos a partir da Proclamação da República no Brasil, agora um país 

“democrático”. 
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2.4  O currículo em tempos da Proclamação da República 

   

Nesta subseção delineamos alguns pontos salutares para o Brasil no fim do 

século XIX, a partir da Proclamação da República no Brasil, que teve como marcos 

escritos na história as inúmeras experiências educacionais, as teorias pedagógicas, 

e as reflexões sobre as práticas educativas e pelas legislações que vão ser 

concretizadas no século XX. 

Os inúmeros debates das ideias liberais que tinham como embasamento toda 

a extensão universal, por mediação do Estado, do processo de uma escolarização 

que  levou  em consideração a participação política.  

Com o advir da Proclamação da República, o Brasil teve a sua divisão em 

províncias substituída pela divisão em estados, e coube a cada estado ter a sua 

própria constituição, passando a ser administrado por governadores. 

  Tratando-se de fatos históricos, pode-se destacar o chamamento desta época 

de contemporânea no livro escrito por Aranha (2006), marcada pelo “início da 

Revolução Francesa, que culminou na revolução burguesa e a queda de algumas 

visões que não condizem com as conquistas da cidadania no quesito a sua 

democracia”. 

Nos estudos de Saviani (2013, p. 179): 

 
As ideias pedagógicas que predominaram no final do Império e que 
conduziram à Proclamação da República também tiveram consequências 
importantes no que se refere ao ensino religioso. O avanço das ideias laicas 
associado ao regime do padroado desemboca, no final do Império, numa 

crise de hegemonia, cuja expressão mais ruidosa foi a questão religiosa.   
 

Para o entendimento dessa fase da história, temos que partir do regime 

monárquico que existiu no Brasil, com D. Pedro I (1798-1834), e posteriormente com 

D. Pedro II (1825-1891), o último imperador no Brasil. Um sistema monárquico que 

não correspondia às expectativas da população no que tange as necessidades 

sociais, educacionais, econômicas, onde houvesse mais democracia e menos 

autoritarismo. 

 
Essa enfadada situação reabriu o Parlamento para retomar as discussões 
acerca do problema nacional da instrução pública. Das várias propostas 
“houve o projeto encabeçado por Januário da Cunha Barbosa, também 
assinado pelos deputados José Cardoso Pereira de Mello e Antônio Ferreira 
França, que pretendia regular todo o arcabouço do ensino distribuído em 

quatro graus, assim denominados: 1 grau: pedagogias; 2 grau: liceus; 3 

grau: ginásios; 4 grau: academias” (SAVIANI, 2013, p. 124).  
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Essa nova forma de organização, ordenou às escolas três classes, com a 

duração de um ano cada uma. Sendo que a distribuição deveria ser feita pelo 

estado para todo o território nacional dessas novas idéias de educação, conforme a 

necessidade da graduação do processo educativo. Cada cidade seria provida com 

uma escola de primeiro grau. Nas cidades e vilas maiores seriam criadas as que 

fossem necessárias.  

Já, o segundo grau, denominado de “liceus”, voltava-se para a formação 

profissional, compreendendo os conhecimentos curriculares voltados para a 

agricultura, a arte e ao comércio, na forma como são desenvolvidos pelas ciências 

morais e econômicas, o curso seria desenvolvido em três anos. 

  

Seria instituída a criação de uma escola de 2 grau, com dois mestres, nas 
cidades e grandes vilas.  “O terceiro grau denominado como ginásios, tinha 
em seu desígnio o currículo voltado para os conhecimentos científicos 
gerais, como introdução ao estudo aprofundado das ciências e de “todo 
gênero de erudição”, com o seguinte detalhamento, estudo das faculdades 
e operações do entendimento, da gramática geral, da retórica, das línguas 
mortas e vivas, dos diversos modos da escritura (em diplomas, em moedas 
e inscrições lapidares), a hermenêutica, ou seja, a arte de distinguir os 
monumentos e diplomas genuínos dos apócrifos, a geografia antiga e 
moderna e a cronologia e história da filosofia, tanto civil como literária” 
(SAVIANI, 2013, p. 125).  

 

No que concerne ao quarto grau, as chamadas academias, destinava-se a 

cumprir o currículo do ensino voltado para as ciências abstratas e de observação, e 

o estudo das ciências morais e políticas. O currículo deveria ser feito para definir um 

campo específico do saber. 

Novamente a história remeteu que no ano de 1834, a instrução  sofreu um 

embate, devido à instabilidade política, falta de recursos, falta de pessoal preparado 

para o magistério, tendo como consequência disso tudo a redução de escolas das 

primeiras letras, a instrução secundária começou a se proliferar com aulas avulsas e 

particulares. Com esse quadro, a instrução sofreu a degradação em sua qualidade, 

pois, para continuar os estudos os alunos tinham que se deslocar às diversas 

residências dos professores, uma vez que as escolas estavam fechando.   

Contudo, por força da aprovação do Ato Adicional18 à Constituição do 

Império, o Governo central desobrigou-se da legitimação de cuidar das escolas 

                                                
18

 Uma medida legislativa ocorrida durante a Regência Trina Permanente, contemplando os 
interesses dos grupos liberais. Garantia principalmente maior autonomia administrativa às províncias 
do Império. 
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primárias e secundárias, transferindo esse dever para os governos provinciais. Com 

essa desobrigação as províncias deveriam criar mecanismos para que a educação 

fosse efetivada, esse repassar de responsabilidade deixou o governo atual eximido 

de suas obrigações com a educação no país. 

Era imprescindível na ocasião a celeridade de reforma no plano educacional, 

político e econômico.  

Desta forma, em 06 de setembro de 1853, Luiz Pedreira do Couto Ferraz, 

como ministro do Império colocou em um plano político a tarefa de baixar o Decreto 

n. 1.331 – A, de 17 de fevereiro de 1854, que aprovou o “Regulamento para a 

reforma do ensino primário e secundário do Município da Corte”, conhecida como: 

Reforma Couto Ferraz (SAVIANI, 2013, p. 130). 

O presente documento tinha em sua composição cinco títulos. Os títulos 

primeiro, terceiro, quarto e quinto estavam constituídos, cada um, por um único 

capítulo tratando, respectivamente: da inspeção dos estabelecimentos públicos e 

particulares de instrução primária e secundária, da instrução pública secundária, do 

ensino particular primário e secundário e das faltas dos professores e diretores de 

estabelecimentos públicos e particulares. 

Este regulamento frisou sobre a adoção do princípio da obrigatoriedade do 

ensino. Trazendo em seu objetivo a Reforma Couto Ferraz, orientações pedagógicas 

e administrativas, todavia, percebeu-se que estes mecanismos eram centralizadores 

e deveriam cumprir hierarquicamente aos delegados dos distritos. 

Nesta ótica, definiam-se também algumas finalidades para o andamento das 

ações na escola, pois, está absorvia a noção iluminista por todos os habitantes do 

país.  

Das finalidades apontadas, uma era colocar como obrigatoriedade para os 

pais ou responsáveis, garantirem o ensino pelo menos de primeiro grau aos meninos 

maiores de 07 anos, com isso, implicava-se a indispensabilidade para as crianças 

frequentarem as escolas. As escolas passaram a ter uma organização dos estudos:  

 
a) uma escola primária dividida em duas classes; a primeira corresponderia 
escolas de instrução elementar, denominadas escolas de primeiro grau, a 
segunda corresponderia à instrução secundária ministrada nas escolas de 
segundo grau;  
b) uma instrução secundária ministrada no Colégio Pedro II, com a duração 
de sete anos, e nas aulas públicas avulsas, consagrando, portanto, a 
coexistência dos dois modelos então em vigor;  
c) os alunos seriam agrupados em turmas adotando-se, portanto: a seriação 
e o ensino simultâneo (SAVIANI, 2013, p. 132).  
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Saviani (2013, p. 132) continua dialogando sobre a organização do ensino 

que tinha por base um currículo, “elementar compreendendo a instrução moral e 

religiosa, a leitura e escrita, as noções essenciais de gramática, os princípios 

elementares de aritmética, o sistema de pesos e medidas do Município, a serem 

desenvolvidos nas escolas primárias de primeiro grau”.   

Esse currículo básico seria enriquecido nas escolas primárias de segundo 

grau com:  

O desenvolvimento da aritmética em suas aplicações práticas, a leitura 
explicada do Evangelho e notícias da história sagrada os elementos de 
história e geografia, principalmente do Brasil, os princípios das ciências 
físicas e da história natural aplicáveis aos usos da vida”. Prosseguiria, 
ainda, com a “geometria elementar, agrimensura, desenho linear, 
nomeações de música e exercícios de canto, ginástica, e um estudo mais 
desenvolvido do sistema de pesos e medidas, não só do município da 
Corte, como das Províncias do Império, e das Nações com que o Brasil tem 
mais relações comerciais (SAVIANI, 2013, p. 132). 

 

Para Saviani (2013, p. 136), no que concerne à formação de professores, a 

Reforma Couto Ferraz não trouxe muitas contribuições, mas após a essa reforma, 

algumas medidas adotadas pelo:  

 

Decreto n. 7247, de 19 de abril de 1879, reformou-se o ensino primário, 
secundário e superior no município da Corte. Trata-se de um longo texto 
composto de 174 itens agrupados em 29 artigos, eventualmente 
desdobrados em parágrafos e incisos, porém não ordenados em títulos ou 
capítulos, essa reformulação ficou conhecida como Reforma Leôncio de 

Carvalho. 
 

Em seu artigo primeiro, deixava clara a liberdade do Ensino Primário e 

Secundário no Município da Corte e para o Superior em todo o Império, com as 

inspeções necessárias para garantir as condições de moralidade e higiene. 

Semelhante a Reforma Couto Ferraz, a Reforma Leôncio de Carvalho de 

1879, mantinha a obrigatoriedade do ensino primário dos 07 aos 14 anos, a 

assistência do Estado aos alunos pobres, a organização da escola primária em dois 

graus há um currículo semelhante, levemente enriquecido. Em ruptura com a 

reforma anterior, regulamenta o funcionamento das Escolas Normais, fixando o seu 

currículo, a nomeação dos docentes, órgão dirigente e a remuneração dos 

funcionários. 

Nesta reforma encontrou-se a previsão da criação de jardins de infância para 

as crianças de 03 a 07 anos, bibliotecas e museus escolares, subvenção ao ensino 

particular, equiparação de Escolas Normais particulares, criação de escolas 
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profissionais, de bibliotecas populares, regulamentação do Ensino Superior, 

permissão para escolas particulares, para abrir cursos livres em salas dos edifícios 

das Escolas ou Faculdades do Estado, Faculdade de Direito e Faculdade de 

Medicina.  

A Reforma Leôncio de Carvalho levou bem mais longe a inclusão de 

dispositivos referentes ao funcionamento da educação das províncias, previu 

também a abertura nas províncias de mesas de exames preparatórios e a inspeção 

dos estabelecimentos de instrução primária e secundária.  

Após essas reformas no campo educacional, que de certa forma deixaram 

marcas até os tempos atuais no que tange a obrigatoriedade do ensino público, 

continuaremos a descrever mais fatos históricos que ajustam o currículo a partir de 

1889.  

Encerramos esta subseção frisando que foi a partir deste momento que houve 

a mudança na forma de pensar o campo educacional, pois, com a abolição da 

escravatura, o conhecimento deixou de ser para a transmissão de conhecimento 

erudito simplesmente, mas precisará ser pensado para aplicação deste 

conhecimento em alguma ação específica. Ou seja, a sociedade brasileira terá uma 

mudança com o elevado crescimento econômico, e a transição do trabalho escravo 

para o trabalho assalariado. Porém, a educação constituiu-se responsável pela 

moralização e civilização do povo, surgindo assim, o novo regime político no país. 

A organização curricular na República previa a qualificação profissional, na 

qual estudar superava a ideia de erudição e passava a assumir um papel que 

também se destinava a formação para o mundo do trabalho.  

 

2.5 O currículo das províncias e estados a partir das inúmeras reformas 

educacionais 

 

A Era Republicana no Brasil teve início em 1889, com a Proclamação da 

República promovida pelo Marechal Deodoro da Fonseca. O Brasil republicano é 

dividido em cinco fases para compreendermos sua historicidade. Sendo: a República 

Velha (1889-1930), a Era Vargas (1930-1945), a República Populista (1945-1964), a 

Ditadura Militar (1964-1985) e a Nova República (1985 até os dias atuais).  
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Discorre-se nessa seção sobre o currículo das províncias e estados mediante 

as reformas educacionais ocorridas no período republicano, que teve marcos que 

promoveram mudanças significativas no campo educacional. 

A propositura dessas mudanças neste período foi inspirada em pensar a 

educação para todos, surgindo nesta época alguns movimentos sindicais.  

 

Com o crescimento da população em 1889 havia muitos analfabetos. No 
Brasil a situação é aparentemente não insolúvel quanto em qualquer outro 
lugar, excetuando-se países mais desenvolvidos. A crise educacional 
alicerça-se em deficiências estruturais, envolvem problemas de saneamento 
básico, saúde pública, transporte, má distribuição de renda, subalimentação 
(VEIGA, 2007, p. 238).  

 

Entretanto, será no regime republicano que a escolarização no país teve a 

sua consolidação, pois também atingiu, gradativamente, as camadas menos 

favorecidas financeiramente, permeando por uma culturalização homogênea.   

Conforme Veiga (2007, p. 238), a “viabilização do conhecimento neste 

momento do regime republicano dividiu-se entre os anos de 1889 e 1971, os quatro 

grandes movimentos que tratam da historicidade da educação”:  

 

a) O primeiro refere-se à organização administrativa, as questões da 
educação passam para o Ministério da Justiça e dos Negócios do Interior. O 
ensino superior era da alçada do governo federal, os demais níveis de 
ensino eram de responsabilidade das secretarias do Interior de cada estado, 
havendo autonomia na sua organização. Em 1930, Getúlio Vargas cria o 
Ministério da Educação e Saúde, já em 1953 passa a ser o Ministério de 
Educação e Cultura. Daí em diante houve uma maior preocupação em 
traçar um projeto nacional de educação, surgindo várias reformas 
educacionais. 
b) O segundo movimento vem com as reformas na estrutura 
educacional. Antes da criação do Ministério foram reformas estaduais, com 
destaque para a introdução do ensino laico, característica unificadora da 
escola republicana, pela separação entre a Igreja e o Estado, as reformas 
que criaram os grupos escolares no início da República e as realizadas nas 
décadas de 1920 e 1930, ao introduzirem os debates e métodos da Escola 
Nova, a organização dos institutos de educação e fundação das primeiras 
universidades. De 1930 a 1971 as reformas tiveram cunho nacional, pelo 
estabelecimento das diretrizes a serem seguidas por todos os estados. 
Nesse período ganham destaque a criação dos estatutos das universidades, 
a aprovação de duas Leis de Diretrizes e Bases da Educação (em 1961 e 
1971). 
c) Um terceiro movimento diz respeito aos debates teóricos a que se 
filiaram os educadores, além do desenvolvimento da pesquisa e ampliação 
de publicações, gerando estudos referentes ao higienismo, eugenia, 
biologia, psicologia, sociologia e metodologias de ensino. 
d) No quarto ponto destacam-se diferentes debates políticos travados 
na época para a defesa da escola pública e gratuita. 
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Com essa menção, percebe-se que o período republicano deixou grandes 

marcas no campo educacional. Ademais, as reformas educacionais propostas 

previam uma legislação da escola pública, de forma gratuita e obrigatória. Sendo 

distribuídos os anos escolares em: Educação primária de primeiro grau, dividida em 

três cursos para atender ao alunado da fase elementar de 06 a 09 anos, a fase 

média que compreendia os alunos dos 09 aos 11 anos, e a fase superior que era 

direcionada para os alunos dos 13 a 15 anos. 

Dentro dessa organização, meninos estudavam separadamente das meninas, 

tinham alguns requisitos para adentrar no segundo grau, como apresentar um 

documento que certificava a conclusão do primeiro grau. Para Ribeiro (1992, p. 69) 

“uma das intenções era tornar os diversos níveis de ensino “formadores” e não 

preparadores dos alunos, com vistas ao ensino superior”.   

O currículo republicano apresentava as disciplinas de cada fase educacional, 

sendo separadas por graus de ensino19. 

Outro ponto salutar que deve ser considerado como a base dessa Reforma foi 

a reconstrução do caráter nacional e do sentimento nacional do povo brasileiro, que 

definia os eixos dessa nova organização do ensino e a educação do caráter, a 

educação cívica, a educação física e o papel da mulher como educadora do caráter 

das novas gerações.  

Essa reforma educativa teve como base a reforma política, e a reforma 

política como indutora a reforma educativa. Essa afirmativa pode ser feita através de 

alguns modelos pedagógicos que foram adotados, dentre este poderíamos destacar 

a experiência ocorrida em São Paulo, realizada pelo médico Antônio Caetano de 

Campos. As reformas educacionais de Caetano ficam marcadas por colocar a escola 

como principal símbolo da República, promovendo a instrução do povo como 

instrumento de progresso. 

Essa reforma dividia o ensino primário em dois cursos com quatro anos de 

duração: o preliminar ou elementar, com caráter obrigatório para alunos de 07 a 12 

                                                
19 Escola de 1 grau – Leitura e escrita; Língua Portuguesa; Aritmética; Geometria; Lições de coisa; 
Geografia; História pátria; Instrução moral e cívica; Desenho; Música; Ginástica, Jogos, Evoluções 
militares; Trabalhos de agulha (para meninas), Trabalhos manuais (para meninos) e Noções de 
agronomia.  

Escola de 2 grau – Caligrafia; Português; Francês; Aritméticas e noções de álgebra; Geometria e 
trigonometria; Física e Química; Geografia; História; História Natural; Economia política e Direito 
pátrio; Desenho; Música; Ginástica, Manejo de armas e Exercícios militares; Trabalhos de agulha 
(para meninas) e Trabalhos manuais (para meninos).  
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anos, o complementar que tinha em sua especificidade um curso intermediário entre 

o primário e o secundário.  

Porém, foi a partir do ano de 1895, que o ensino primário teve uma nova 

reformulação, tendo em seu novo formato a funcionalidade de um curso preparatório 

para os professores das escolas preliminares. O currículo das escolas primárias era 

enciclopédico e tinha uma forma organizada em que um único mestre ensinava na 

mesma sala, porém, para diferentes séries da escola primária, para colaborar nessa 

atribuição tinha-se um professor auxiliar. Se trouxermos para o ano da pesquisa 

esse modelo se refere às classes multisseriadas que ainda existem em algumas 

unidades escolares: 

 

Esse “novo modelo de organização realizada por Caetano foi se 
disseminando pelo país, sendo substituída somente em 1971, quando 
deixamos o modelo de organização por classes, uma série funcionando em 
uma única sala, um mestre para cada série, e passamos a adotar um molde 
composto por grupos escolares, onde houve a exigência de outras 
funcionalidades para fazer a efetivação da educação como: ponteiro e 
diretor” (VEIGA, 2007, p. 242).  

 

Mesmo assim, os grupos escolares não foram implantados de forma 

uniformizada pelo país.  

Percebeu-se que neste período republicano significativas reformas 

aconteceram para o âmbito educacional, um dos pontos destacados foi a 

legitimidade em ofertar o ensino na forma gratuita em unidades públicas, a 

distribuição dos anos escolares por graus, bem como, escolas para meninos e 

escolas para meninas. 

Todavia, no ano de 1895, o ensino primário terá um novo formato, e uma 

funcionalidade específica para preparar os professores para atuação futura. 
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3 A HISTORICIDADE DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: 1932 

ATÉ 2016 

 

Nesta seção continua-se a retrospectiva histórica sobre o Currículo na 

Educação Brasileira, fazendo o recorte de 1932 até o ano de 2016, para fortalecer a 

consciência a respeito do percurso histórico que a construção do currículo 

educacional passou e alinhado ao do objeto de pesquisa. 

O resgate deste fio condutor da história nos possibilita visualizar o 

desenvolvimento do currículo a partir das suas diferentes dimensões: social, política, 

econômica, cultural e as influências que perpassaram em todo território brasileiro. 

Assim, é possível permear em algumas subseções: o currículo em vários 

momentos no Brasil até o ano de 2016 quando iniciamos este trabalho. 

 

3.1 Novo modo de produção: o currículo a partir do Manifesto de Pioneiros 

até o Golpe Militar 

   

Assim que terminou a Primeira Guerra Mundial em 1918, tem-se no país a 

formação da nova burguesia urbana através da industrialização nascente. Deflagra-

se a exigência do operariado com o mínimo de escolarização, e começam as 

pressões para expansão da oferta de ensino, visto que a década de 20 apontavam o 

índice de analfabetismo que atingia uma porcentagem de 80% da população no 

Brasil. 

Advindos vários conflitos que produziram movimentos políticos e culturais, e 

assim, emergiram vários intelectuais e educadores voltados em empreender 

mecanismos para a educação no intuito de recuperar esse atraso no quadro 

educacional brasileiro. 

Os pensamentos que propugnam as mudanças na educação, deflagradas por 

novas tendências educacionais no cenário mundial, por mudanças políticas e 

econômicas no Brasil vão se delineando ao pensamento pedagógico que daria mais 

autonomia com o desenvolvimento das teorias da Escola Nova. 

Saviani (2013, p. 16), ressalta que: 

 

Foi a partir da década de 1920, em especial a partir de 1924, que se dá a 
fundação da Associação Brasileira de Educação (ABE), considerando esse 
um movimento renovador e postulando a superação das ideias tradicionais 
e sua substituição pelo ideário da pedagogia nova. 
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Em face deste contexto demonstrado, tivemos alguns educadores que 

destaco, como: Anísio Teixeira (1900-1971), Lourenço Filho (1897-1970), Cecília 

Meireles (1901-1964), Fernando de Azevedo (1894-1974), Armanda Álvaro Alberto 

(1892-1974), Darcy Ribeiro (1922-1997) e Florestan Fernandes (1920-1995) que 

promulgaram as ideias para a fundação da escola nova, dentro do pensamento 

liberal democrático, onde tinham como defesa: escola pública para todos, com a 

finalidade de uma sociedade igualitária. 

Aranha (1996, p. 198), relembra que dentre os escolanovistas, é notável a 

contribuição do filósofo Anísio Teixeira20, que de uma viagem aos EUA, volta 

entusiasmado com o pensamento de Dewey, a ponto de se tornar responsável pela 

disseminação das ideias pragmatistas no Brasil. Outro nome importante é o de 

Fernando de Azevedo21, sociólogo que sofreu influência também de Durkheim.  

Reformas importantes realizadas por intelectuais na década de 20 

impulsionaram o debate educacional, superando gradativamente a educação 

jesuítica tradicional, conservadora, que ainda dominava o pensamento pedagógico 

brasileiro.  

Antes que o ideário da escola nova fosse concretizado, alguns “estados 

começam a empreender reformas pedagógicas calcadas nas propostas daqueles 

que seriam os expoentes dos movimentos escolanovistas nas décadas seguintes” 

(ARANHA, 1996, p. 200).  

Foi assim, que a partir da década de 30, a educação brasileira passou por 

movimentos e manifestações de educadores que pediam mudanças. No ano de 

1930, no Brasil, começou a Era Vargas22, ano também que desencadeou a crise do 

modelo agroexportador e o delineamento do modelo nacional desenvolvimentista 

baseado na indústria e, consequentemente, exigiu-se uma melhor escolarização 

para os sujeitos que iriam compor o operariado brasileiro.  

                                                
20

 Anísio Teixeira foi o mentor de duas universidades no Brasil: Universidade do Distrito Federal, no 
Rio de Janeiro e a Universidade de Brasília. Foi também o fundador da Escola Parque, em Salvador 
(1950), instituição que inspirou o modelo dos Centros Integrados de Educação Pública – CIEP‟s, no 
Rio de Janeiro, na década de 1980. 
21 Fernando de Azevedo foi professor, educador, crítico, ensaísta e sociólogo que em 1931 fundou e 
dirigiu por mais de 15 anos, a Biblioteca Pedagógica Brasileira (BPB). Foi o redator e o primeiro 
signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (denominada como a reconstrução 
educacional no Brasil), em 1932, em que se lançaram as bases e diretrizes de uma nova política de 
educação.  
22

 Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, 
de forma contínua (de 1930 a 1945). Esse período foi um marco na história brasileira, em razão das 
inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no país. 
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Partindo deste momento, criou-se o Ministério da Educação e Saúde Pública, 

e para ocupar essa pasta foi indicado Francisco Campos, integrante do movimento 

da Escola Nova, que no primeiro semestre do ano de 1931 instituiu o conjunto de 

seis decretos23, conhecidos como Reforma Francisco Campos, que resultou a 

orientação do novo governo de tratar a educação como questão nacional, visando a 

organização orientada e planejada, convertendo-se, portanto, em objeto de 

regulamentação, nos seus diversos níveis e modalidades, por parte do governo 

central.  

A elencada reforma instituída pelo Decreto-lei de 18 de abril do ano de 1931, 

implantou definitivamente o currículo seriado e a frequência obrigatória.  A Reforma 

Francisco Campos dispôs sobre os regimes universitários, no qual este novo 

estatuto teve a incorporação de três institutos de ensino superior, com as inclusões 

dos Cursos em: Direito, Medicina e Engenharia. 

No que tange ao ensino secundário a reforma determinava dois ciclos: onde o 

currículo do fundamental seria desenvolvido em cinco anos, e o outro que receberia 

a nomenclatura de complementar deveria ser efetivado em dois anos, com o intuito 

de uma preparação para um curso superior. 

O Art. 3º, do Decreto n 19.890 de 18 de abril de 1931, determinou como 

deveria ser a constituição do currículo do curso fundamental com as matérias abaixo 

indicadas, distribuídas em cinco anos (BRASIL, 1931). 

 

a) 1ª série: Português - Francês - História da civilização - Geografia - 
Matemática - Ciências físicas e naturais - Desenho - Música (canto 
orfeônico). 
b) 2ª série: Português - Francês - Inglês - História da civilização - Geografia 
- Matemática - Ciências físicas e naturais - Desenho - Música (canto 
orfeônico). 
c) 3ª série: Português - Francês - Inglês - História da civilização - Geografia 
- Matemática - Física - Química - História natural - Desenho - Música (canto 
orfeônico). 

                                                
23 Decreto nº 19.850, de 11 de abril de 1931, cria o Conselho Nacional de Educação. 

Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931, dispõe sobre a organização do ensino superior no Brasil e 
adota regime universitário. 
Decreto nº 19.852, de 11 de abril de 1931, dispõe sobre a organização da Universidade do Rio de 
Janeiro. 
Decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931, dispõe sobre a organização do ensino secundário. 
Decreto nº 19.941, de 30 de junho de 1931, que estabeleceu o ensino religioso nas escolas públicas. 
Decreto nº 20.158, de 30 de junho de 1931, organiza o ensino comercial, regulamenta a profissão de 
contador e dá outras providências. 
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d) 4ª série: Português - Francês - Inglês - Latim - Alemão (facultativo) - 
História da civilização - Geografia - Matemática - Física - Química - História 
Natural - Desenho. 
e) 5ª série: Português - Latim - Alemão (facultativo) - História da civilização 
- Geografia - Matemática - Física - Química - História natural - Desenho. 

    

Ademais, na continuidade, o Art. 4º determinava alguns pontos relevantes ao 

curso complementar: 

 
Este deve ser obrigatório para os candidatos com matrícula em 
determinados institutos de ensino superior, sendo feito em dois anos de 
estudo intensivo, com exercícios e trabalhos práticos individuais, e 
compreendia as seguintes matérias: Alemão ou Inglês, Latim, Literatura, 
Geografia, Geofísica e a Cosmografia, História da Civilização, Matemática, 
Física, Química, História natural, Biologia geral, Higiene, Psicologia e 
Lógica, Sociologia, Noções de Economia e Estatística, História da Filosofia 
e Desenho. 
 

Em consequência disso houve o descaso com o fundamental, pois, a 

formação dos professores não se concretizaria. O ano de 1930 também foi marcado 

devido à burguesia industrial chegar ao poder e apresentar um novo projeto 

educacional. “A educação, principalmente a educação pública passou a ter um 

espaço nas preocupações com o poder” (GADOTTI, 1995, p. 232).  

Por outro lado, devido a tudo que estava acontecendo, a preocupação dos 

educadores com a política nacional de educação impulsionou Fernando de Azevedo 

a encabeçar, juntamente com mais 26 educadores, a publicação do documento que 

receberia o nome de Manifesto dos Pioneiros, em 1932, que defendia a educação 

obrigatória pública, gratuita e laica, como um dever do Estado a ser implantado em 

todo território nacional, que tinha como objetivo evidenciar contra o estado a 

desagregação geral que estava sobre a educação brasileira após a destruição do 

sistema colonial do ensino jesuítico.  

Este Manifesto constitui-se em marco indicador da disposição do grupo 

renovador de exercer a hegemonia do campo pedagógico, pois, estes criticavam o 

sistema que destinavam escolas para atender os ricos e outra para os pobres, 

reivindicando desta forma, a escola única. Sendo também o primeiro grande 

resultado político e doutrinário de anos de luta da Associação Brasileira de 

Educação (ABE) em favor do Plano Nacional de Educação. 

O Manifesto dos Pioneiros iniciava dizendo que na hierarquia dos problemas 

nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade ao da educação. Nem 

mesmo os de caráter econômico lhe pode disputar a primazia nos planos de 
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reconstrução nacional. Este documento representou as páginas vibrantes da história 

educacional brasileira.  

Após o Manifesto, foram programados e realizados vários congressos e 

conferências, nos quais eram debatidos os princípios fundamentais que deveriam 

orientar a educação nacional. O manifesto inspirou muitas mudanças, mas nunca foi 

assumido na íntegra e nem virou lei.  

Penso que o olhar para educação após esse manifesto possibilitou ver a 

importância que o conhecimento promulgado pela escola permeia para a vida dos 

cidadãos através dos saberes culturais, econômicos e políticos ensinados. 

 

E, nestes debates, duas orientações se conflitavam em seus princípios. 
“Uma dessas orientações era a tradicional, com representativa feita pelos 
educadores católicos, que defendiam a educação subordinada à doutrina 
religiosa (católica), a educação em separado e, portanto, diferenciada para 
os sexos masculino e feminino, o ensino particular, e a responsabilidade da 
família quanto à educação, etc. Outra era representada pelos educadores 
influenciados pelas “ideias novas” e que defendiam a laicidade, a 
coeducação, a gratuidade, a responsabilidade pública em educação, etc.” 
(RIBEIRO, 1992, p. 99).  
 
 

Consubstanciando ainda as ações no campo educacional, em 1934 teremos a 

implantação da Universidade de São Paulo (USP), que se tornou a primeira 

universidade legitimada pela organização com o Decreto Federal, surgido após essa 

primeira implantação outras instituições.  

Para ministrar aulas nestas faculdades contrataram-se alguns professores 

estrangeiros, advindos da França, Itália e Alemanha. No próximo ano efetivou-se a 

implantação da Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, que teve a sua 

frente o pedagogo Anísio Teixeira.  

Outra conjuntura a ser destacada após a criação da Universidade de São 

Paulo definiu-se a constituição desta instituição com o novo tipo de organização de 

acordo com Decreto nº 6.238, de 25 de janeiro de 1934, que incorporou diversas 

faculdades24. Desta forma, o campo da formação do magistério, realizou-se com a 

implantação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, que formava 

professores com complementações pedagógicas25.  

                                                
24

 Faculdade de Direito do Largo São Francisco; a Escola Politécnica; a Faculdade de Medicina; a 
Faculdade de Farmácia e Odontologia; o Instituto de Educação e a Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz, de Piracicaba; a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. 
25

 Decreto nº 6.238, de 25 de janeiro de 1934. 
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As narrações históricas que falam sobre os primeiros professores licenciados 

no Brasil para o ensino secundário, marcando uma nova era do ensino com 

profissionais com formação pedagógica, datam a partir do ano de 1937. Neste 

mesmo ano, instituía-se também o Estado Novo.  

Na vigência do Estado Novo, durante a ditadura de Vargas, foi o Ministro da 

Educação, Gustavo Capanema, que por meio do Decreto n 1063, de 20 de janeiro 

de 1939 extinguiu a Universidade do Distrito Federal, incorporando seus cursos à 

Universidade do Brasil, definida como modelo para as demais instituições de ensino 

superior que viessem a ser criadas no país, e promoveu, em 1938, a criação do 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP).  

Com a criação do INEP, os estudos sobre o currículo foram intensificados 

pelo órgão, sendo que este foi responsável pela Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos, tendo a sua primeira edição em 1944, no mês de julho, com o intuito 

de difundir o pensar pedagógico vigente e organizar cursos sobre: currículo e 

metodologia.  

Outro marco efetivado por esse órgão foi o lançamento, em 1952, do primeiro 

livro no Brasil sobre currículo, com o título: Introdução ao estudo da escola primária. 

Essa publicação ocorreu quando o INEP tinha em sua direção Anísio Teixeira. 

Após esse advento do INEP, teremos a reforma que trouxe mudanças ao 

ensino primário26. Desta forma o ensino primário ficou dividido em duas categorias: o 

ensino primário fundamental: subdividido em elementar (04 anos) e complementar 

(01 ano) para crianças de 07 a 12 anos.  E o ensino primário supletivo: com duração 

de 02 anos, destinado aos jovens e adultos que não receberam essa educação com 

idade adequada.  

 

                                                                                                                                                   
Art. 14º- Fica criado, nos termos da lei federal, o curso complementar, do ensino secundário de 02 
anos anexo à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, destinado a preparação dos candidatos aos 
seus respectivos cursos, bem como aos das Faculdades e Escolas que compõem as Universidades. 
Paragrafo 1º- Só poderão se inscrever na 1ª série do curso, como no curso complementar pré-
pedagógico do Instituto de Educação, alunos diplomados pelo curso ginasial fundamental, em 
estabelecimentos oficiais, ou fiscalizados. 
Parágrafo 2º- Se o número de candidatos a matrícula for superior ao de vagas, far-se-á entre eles 
concurso de provas. 
26

 As disciplinas do curso primário elementar: leitura, linguagem oral e escrita; iniciação à matemática; 
geografia e história do Brasil; Conhecimentos gerais aplicados à vida social, a educação para a saúde 
e ao trabalho; Desenhos e trabalhos manuais; Canto orfeônico e Educação física. As disciplinas do 
curso primário complementar: Geografia geral, História das Américas; Ciências naturais e higiene. 
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Esse ensino supletivo27 foi criado com o intuito de erradicar o analfabetismo 

no país: 

 

Do ponto de vista da concepção, o conjunto das reformas tinha caráter 
centralista, fortemente burocratizado, dualista, separando o ensino 
secundário, destinado às elites condutoras, do ensino profissional, 
destinado ao povo conduzido e concedendo apenas ao ramo secundário a 
prerrogativa de acesso a qualquer carreira de nível superior, corporativista, 
pois, vinculava estreitamente cada ramo ou tipo de ensino às profissões e 
aos ofícios requeridos pela organização social (SAVIANI, 2013, p. 270). 

 

No prisma legitimador, o movimento renovador, estipulou o planejamento 

escolar, propôs a previsão de recursos para implantação da reforma, deu-se também 

a atenção à carreira docente e sua remuneração, além da regulamentação de cursos 

de formação de professores. 

Para Veiga (2007, p. 283), o quadro da distribuição curricular dos cursos 

primários estava organizado da forma apresentada abaixo: 

 

Quadro n 01 – Distribuição do currículo – Cursos primários 

Níveis Disciplinas 

Curso primário elementar (04 anos) 

Leitura e linguagem oral e escrita; Iniciação à 
matemática, geografia e história do Brasil, 
conhecimentos gerais aplicados à vida social, à 
educação para a saúde e ao trabalho, desenho 
e trabalhos manuais, como orfeônico, 
educação física. 

Curso primário complementar (01 ano) Noções de geografia geral e história das 
Américas, ciências naturais e higiene. 

Curso primário supletivo (02 anos) 

Leitura e linguagens oral e escrita; aritmética e 
geometria; geografia e história do Brasil; 
ciências naturais e higiene; noções de direito 
usual (legislação do trabalho, obrigações da 
vida civil e militar); desenho; economia 
doméstica e puericultura (para alunas). 

Fonte: Veiga (2007, p. 283). 

 

O país teve outra conotação política a partir dos anos de 1945 até 1964, 

quando tivemos os governos eleitos pelo povo. Sendo que, em 1948, através do 

mandato do Ministro Clemente Mariani, apresenta-se o anteprojeto da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação que seria legitimada no ano de 1961. 

                                                
27 As disciplinas do primário supletivo eram: Leitura e linguagem oral e escrita; Aritmética e 

geometria; Geografia e História do Brasil; Ciências naturais e higiene; Noções de direito 
usual; Desenho; Economia doméstica e puericultura (só para mulheres).  O curso primário supletivo 
contribuiu para diminuição de analfabetos no país, no final dos anos 40 e nos anos 50.  
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Correspondente ao ensino, alinhado ao regime político em vigor no Brasil, 

tivemos no final do ano de 1960 a introdução do modelo tecnicista no Brasil. 

Seguindo, no dia 20 de dezembro do ano de 1961, ocorreu a promulgação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação n 4024, que foi assinada pelo Presidente 

João Goulart.  

Em sua estrutura, tinha 120 (cento e vinte) artigos, uma legislação muito 

nova, porém, devido à demora de sua contextualização, chegou ultrapassada no que 

tange à estrutura de ensino, conservando as mesmas delineações educacionais 

previstas na Reforma Capanema: educação pré-primária e ensino primário.  

 É importante sublinhar que essa LDB de 1961 surgiu a partir de conflitos de 

interesses que envolviam de um lado os liberais escolanovistas, que com veemência 

defendiam uma escola pública, a centralização de processo educativo pela União e, 

por outro lado, tínhamos os católicos detentores do maior quantitativo de escolas de 

ordem privada e que não tinham interesse em uma escola pública gratuita, pois, os 

negócios educacionais destes teriam uma significativa interferência.  

No que tratava sobre organizar o ensino secundário, as perspectivas de 

mudanças trazidas por essa legitimação entrariam em conflito com a cultura escolar, 

pois, havia se alterado o currículo, e essas modificações deixavam especificadas as 

reduções das disciplinas e uma padronização, incluindo a pluralidade dos currículos 

na ordem federativa, em cada Estado, onde os mesmos teriam a liberdade de ter o 

seu próprio currículo e as atividades escolares variadas. Em outras palavras, os 

professores das disciplinas que se tornaram optativas, como latim, grego, francês, 

espanhol, filosofia e canto orfeônico deveriam depender da existência de outros 

estabelecimentos de ensino que as adotassem para poderem trabalhar. 

As disciplinas obrigatórias eram alçadas no currículo composto por: 

português, matemática, história, geografia, ciências, educação física e o ensino 

religioso que era de caráter facultativo.  

Estabeleceu-se a educação de grau médio, que tinha em sua delimitação o 

ensino médio, o curso secundário e o curso técnico: 

 
A nova estrutura curricular do ensino secundário voltou-se para a 
valorização de aprendizagens ligadas aos conhecimentos gerais e técnicos, 
de forma a almejar objetivos de preparação profissional que não eram 
centrados exclusivamente na concepção de formação humanista das 
escolas do passado (SOUZA, 2008).  
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Outro ponto da LDB de 1961, muito interessante era estipular que as 

empresas que tivessem em seu quadro funcional mais de cem colaboradores 

deveriam ofertar o ensino primário para os seus servidores, bem como para os filhos 

destes. Vale ressaltar que foi nesta lei que ouviremos a expressão de currículo 

mínimo, no que tange ao ensino secundário. 

O ensino médio teria o seu funcionamento estipulado em dois ciclos, sendo 

subdividido em ginasial, com a duração de quatros anos e o colegial com três anos, 

o curso secundário em seu contexto também tinha a divisão entre ginasial e colegial, 

porém, os mesmos estavam relacionados ao currículo mais diversificado para 

ambos. Ao ensino técnico caberia abranger os cursos profissionalizantes voltados 

para a indústria, agricultura, comércio e formação de professores. 

Esse ensino técnico visava a aprendizagem, aperfeiçoamento e 

especialização, além de proporcionar programas de atualização profissional. 

Todavia, existiam algumas regras como: não poder se transferir de um para outro 

curso ou ingressar no curso secundário não profissionalizante. Somente após a 

finalização dessa modalidade de curso, é que se dava o direito a prestar vestibulares 

para os Cursos Superiores.  

Essa legitimação explicitava que os estados tinham autonomia em seus 

planos administrativos como seria ofertado o ensino, a única alteração foram as 

durações dos cursos como mencionados nos parágrafos anteriores, permeando 

desta forma com os princípios voltados para os direitos do exercício da cidadania.  

Mesmo com esse delinear, não se consegue prover a educação para todos, pois, se 

muda as prerrogativas consubstanciadas na obrigatoriedade de os responsáveis 

inserir as crianças nas escolas, uma vez que se podiam alegar fatores ligados a 

pobreza e vagas.  

Em tratativa da destinação dos recursos para financiamento da educação 

pública existia a legitimação também que atendia tanto as públicas como as escolas 

privadas. Ambas receberiam os repasses, devido a esse ocorrido, cria-se o 

Conselho Federal de Educação (CFE) e os Conselhos Estaduais de Educação 

(CEE), que permeavam uma representatividade em defesa do repasse financeiro 

para as escolas particulares. 

 O enfoque narrado nesta subseção pretendeu apresentar sucintamente um 

retrospecto histórico no que tange aos movimentos ocorridos no Manifesto dos 

Pioneiros em 1932, onde muitos educadores defendiam ensino igualitário e de 
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qualidade.  

Se fizermos um paralelo com a atualidade de 2017 não se encontrará em 

nenhum momento obsoleto, pois, parece ser bem próximo da realidade 

contemporânea. Enganam-se aqueles que acreditam nesse distanciar, até hoje os 

movimentos educacionais buscam por qualidade equânime no processo de ensino e 

aprendizagem, superando a dualidade educacional que ainda perdura e a exclusão 

educacional que ainda ocorre, principalmente para as pessoas da classe popular.  

Mesmo com a promulgação da primeira LDB de 1961 não houve muitas 

inovações no campo educacional. Todavia, toda a concepção e definição dos 

conceitos de currículo e base comuns que compõem os entendimentos da 

atualidade constituem-se como um viés da Lei de Diretrizes e Base n 4.024 de 

1961. 

A inovação introduzida pela primeira LDB de 1961 classificou as disciplinas 

em: obrigatórias e optativas. Essa nova sistematização para o currículo educacional 

representou um movimento em direção à descentralização.  

Mas todo esse rebuscamento incidiu sobre o poder de estabelecer o currículo, 

mas não sobre a concepção do mesmo, continuando representado pelos conteúdos 

ou conhecimentos divididos em disciplinas, com exceção, das práticas educativas. 

 

3.2 O currículo em tempos de Ditadura: 1964–1985 

 

Aos anos que seguirão ao de 1964, o campo educacional brasileiro padeceu 

de novas e perversas regulações. Este período que se prolongou até o respectivo 

ano de 1985 foi denominado como a Nova República. 

O ano de 1964 foi marcado pelo Golpe de Estado promovido pelo Presidente 

João Goulart. Este visava em seu plano de governo reformar as bases e diminuir as 

desigualdades sociais no país, apesar disso, o que ocorreu ser a finalização da 

democracia populista, iniciada em 1946. 

O Golpe teve em sua sustentação configurar a ascensão da nova classe de 

poder, articulado pelas classes dominantes consideradas da burguesia industrial e 

financeira, latifundiários e militares, e a camada de intelectuais tecnocratas, ou seja, 

a classe elitizada daquele ano, visto que o elencado golpe foi fruto do rompimento 

civil e militar. 

Com este Golpe tivemos a frente do comando do Estado Brasileiro entre os 
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anos de 1964 a 1985 as Forças Armadas, assumindo o país pelo período de vinte e 

um anos, através de um regime autoritário. Posto o período estes militares tiveram 

total autonomia para mudar a constituição existente, e criar mecanismo de 

empoderamento do poder executivo.  

Os poderes instituídos pelos militares lhes davam a soberania para 

interromper direitos políticos, demitir, aposentar qualquer pessoa que fosse a 

ameaça para a segurança do país, poder para determinar eleições indiretas para a 

presidência da República. Pois, estes indicavam o candidato militar que era 

referendado pelo Congresso Nacional. 

 
O controle militar sobre o Estado implica uma determinada forma de 
dominação e, por conseguinte, de atuação prática em diversos campos da 
vida econômica, social e política do país, na qual se situa a política 
educacional (GERMANO, 1994, p. 19) 
 
 

 Para descrever nessa seção as relações entre o Estado governado pelas 

Forças Armadas e educação deste período é preciso nortear como funcionava a 

política educacional pelos militares em todo o território do país, para melhor 

compreensão desta historicidade. 

 Outro ponto de reflexão a respeito do golpe militar foi o aproveitamento do 

capital estrangeiro, na tentativa de recuperar a economia. Porém, essa aquisição 

deflagrou inúmeras consequências para o país, pois, previa a concentração nas 

rendas que pudessem favorecer a população. 

Dentre as consequências houve o surgimento de grandes problemas de 

pobreza com o advento dos cidadãos da zona rural para a zona urbana. Com isso 

houve o controle mais rigoroso em termos salariais para os trabalhadores, além 

disso, surge o perder da criticidade dos brasileiros na sua forma de expressar e 

participar, imposição e ditadura bem violenta. A liberdade de qualquer tipo de 

expressão era considerada como um ato contra o regime. As formas culturais 

também foram censuradas. 

A época marcante da história do Brasil ficou evidenciada pela prática de 

inúmeros Atos Institucionais, que tinha em seu arcabouço a censura, a perseguição 

política, a supressão dos direitos constitucionais, a falta total da democracia e a 

repressão àqueles que eram contrários ao regime militar com inúmeros atos de 

violência. 

Essa ditadura também repercutiu no campo educacional, pois se perdeu a 



64 
 

representatividade estudantil. As escolas em 1969 tiveram em seus currículos o 

ensino de Educação Moral e Cívica como obrigatoriedade em todos os graus e 

modalidades de ensino do país. Na esfera do ensino secundário, a mesma disciplina 

vinha a ser caracterizada no currículo como Organização Social e Política Brasileira.  

 Essa perspectiva curricular tinha embutido a ideologia e manipulação 

governamental para que fossem ministradas, ou seja, foram inseridas não para 

aquisição de conhecimento dos cidadãos, mas com viés de controlar aquilo que a 

ditadura preconizava: a educação que conseguiria controlar as manifestações 

políticas da juventude.  

 Mesmo com a ditadura iniciada no dia 31 de março de 1964, no Brasil, 

tivemos a ampliação da necessidade de mão de obra para o mercado de trabalho 

com  instalação de empresas multinacionais no país, já que o golpe se aproveitou 

dos capitais estrangeiros. Com isso, os cidadãos buscaram se escolarizar nas 

universidades. Porém, as únicas formas de acesso ao ensino nessas instituições se 

davam mediante os exames vestibulares.  

 Situação essa que mudaria a partir do ano de 1971, com a criação dos 

vestibulares denominado classificatórios, advindos da reformulação política da 

educação brasileira, considerada na Lei nº 5692, promulgada em 11 de agosto de 

1971, que alterava a LDB de 1961, e estabelecia a obrigatoriedade da matrícula na 

modalidade de ensino designado como de 1º grau para toda a população brasileira 

na faixa dos 07 aos 14 anos, compreendendo o contexto de 08 séries anuais. Bem 

como a opção da efetivação da matrícula posteriormente no 2º grau para uma 

formação que poderia ser feita por meio de três ou de quatro séries anuais.  O Artigo 

4º dessa Lei estabelecia que: 

 

Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo comum obrigatório 
em âmbito nacional, e uma parte diversificada para atender, conforme as 
necessidades e possibilidades concretas, às peculiaridades locais, aos 
planos dos estabelecimentos e às diferenças individuais dos alunos”. 
Caberia ao Conselho Federal de Educação fixar “para cada grau as 
matérias relativas ao núcleo comum, definindo lhes os objetivos e a 
amplitude (BRASIL, 1971)”. 
 

Esse núcleo comum mencionado deveria ser constituído pelo conjunto de 

conteúdos obrigatórios que comporiam o currículo do aluno e a parte diversificada 

seria efetivada por assuntos optativos. Com essa afirmativa observa-se a 

semelhança com o sistema de ensino promulgado da LDB de 1961. 
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Com a aprovação da Lei nº 5692/71, pretendia-se estender a tendência 

produtivista para todas as escolas do país embasada pela pedagogia tecnicista28, 

convertida em pedagogia oficial e encampada pelo aparelho do Estado, que a 

difundiu e implantou nas unidades escolares no país.  

Em 1971, o governo militar instituiu a Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus, 

depois de tramitação sumária no Congresso. A Lei 5.692 mudou a organização do 

ensino no Brasil.  

O 2º grau passou a ter como principal objetivo a profissionalização. Deveriam 

ser ofertados em curtos e médios prazos, sendo aderida por todas as escolas 

públicas e privadas desse nível. Elas teriam que escolher os cursos dentre as mais 

de 100 (cem) habilitações, que incluíam formações variadas como auxiliar de 

escritório ou de enfermagem e técnico em edificações, contabilidade ou 

agropecuária. O aluno receberia ao fim do 2º grau a certificação de habilitação 

profissional. Os governos estaduais teriam que implementar as medidas. A formação 

geral, antes oferecida por meio do secundário perderia espaço. 

Essa pedagogia tecnicista tinha como premissa a exatidão, pois a sua base 

estava materializada na neutralidade científica e inspirada em alguns princípios 

como: racionalidade, eficiência, produtividade. Com isso, essa pedagogia tencionava 

reordenar o processo educativo de uma forma que o tornasse operacional. 

Para isto, o currículo deveria ter o desígnio mediado nos princípios científicos 

e manuais, que proporcionassem objetivos e habilidades para promoção das 

competências técnicas através de uma instrução programada. 

Nesta subseção afirmarmos que até hoje deixa marcas as disposições 

curriculares da 5692/71 sobre as concepções e práticas curriculares brasileiras. 

Tendo como enfoque principal nessa disposição: a diferenciação entre atividade, 

área de estudo e disciplina; a unificação da escola de 8 anos; e a transformação do 

ensino colegial em profissionalizante.  

O modelo curricular preconizado pela LDB 4024/61 sofreu uma alteração pela 

LDB 5692/71, que previa uma divisão do currículo, agora em núcleo comum e parte 

                                                
28 A pedagogia tecnicista estava baseada pelo elemento principal para uma organização racional dos 
meios, onde professor e o aluno se tornam posição secundária, preconizados por um processo cuja 
concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas supostamente 
habilitados, neutros, objetivos e imparciais. Com essas prerrogativas converte-se na garantia da 
eficiência, compensando e corrigindo as deficiências do professor e maximizando os efeitos de sua 
intervenção.  
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diversificada. Terminologia evidenciada até os dias atuais, quando tratamos da 

divisão curricular para alcançar os conhecimentos dos alunos. 

Outro ponto marcante deste momento histórico é pensar no currículo com 

questões que pautassem as reais necessidades de aprendizagem dos educandos. 

Em se tratando de escola primária, vale destacar que o currículo foi unificado para 

todos. Dessa forma, a escola primária passou a ser ofertada e obrigatória em todo o 

Brasil, passando a ser ofertada em 08 anos, sendo que: quatro anos do antigo 

primário e quatro anos do antigo ginásio.  

Dessa fusão, a lei denominou ensino de primeiro grau, cujo currículo deveria 

ter conteúdos articulados ao longo do percurso do aluno, primeiramente como 

atividades, depois como áreas de estudo, preparando o acesso às disciplinas no 

ensino de segundo grau. 

 

3.3 Povo “livre”, currículo em transformação: o Currículo a partir de 1985, a 

abertura política. 

 

A partir desta subseção explanamos o momento em que no Brasil teve a 

queda da ditadura militar e iniciou o período de transição para a democracia, na qual 

o povo teve novamente a liberdade de expressar-se, inclusive nos movimentos 

pedagógicos que são os pensamentos essenciais para educação que surgem a 

partir de 1985. 

Muitos movimentos populares foram deflagrados pelos mais diversos 

segmentos no Brasil, mas foi a partir do ano de 1978 que estes começaram a exigir 

a abertura política e o retorno pelo estado da legalidade, surgiram as campanhas 

denominadas “diretas já”, que preconizavam pelo anseio de eleições diretas.  

No início da década de 80, era perceptível o enfraquecimento do regime 

militar e tínhamos amplamente reconhecido o fracasso da implantação da reforma 

da LDB de 1971, surgindo em 1982, a Lei n 7.04429, que dispensava a 

obrigatoriedade da profissionalização nas escolas. Esta lei preconizou a formação 

geral. Inicia-se também nesta década a constituição de associações, que 

posteriormente serão transformadas em sindicatos, aglutinando-se em âmbito 

nacional. 

                                                
29

 Foi revogada pela Lei nº 9.394, de 20.12.1996. 
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Mais um ponto a ser comentado diz a respeito as ambiguidades, marcado 

pelos movimentos organizativo-sindical envolvendo os professores dos três graus de 

ensino. Essa organização feita pelos educadores pautava-se pela preocupação com 

o “significado social e político da educação, do qual decorre a busca de uma escola 

pública de qualidade, aberta a toda a população e voltada precipuamente para as 

necessidades da maioria” (SAVIANI, 2013, p. 404).  

Conseguinte, na década de 80, surgiram novas formas de entendimento 

acerca do currículo e mecanismo para empreender o mesmo. Com isso, uma nova 

tendência também surgiu, tendo a sua denominação como: tendência curricular 

crítica, na qual teremos como destaques desta perspectiva os autores: Dermeval 

Saviani, Carlos Roberto Cury e José Carlos Libâneo. 

O governo de oposição ao regime militar, que foram eleitos no ano de 1982, 

ensaiavam medidas de política educacional de interesse popular, pois, pensavam 

nos educadores com formas superadoras das situações de desigualdades, pois, 

entendiam que os professores pudessem com as ministrações dos saberes fazerem 

induções no pensar da população e mudar o pensamento dos mesmos de tudo 

aquilo que o regime estava fazendo para a sociedade no país.  

Ademais, 1980 já pronunciava as dificuldades crescentes enfrentadas pelas 

correntes pedagógicas de esquerda no contexto brasileiro. Essa década foi 

caracterizada por significativa ampliação das produções acadêmico-científica, que 

na época ficou evidente pela divulgação de sessenta revistas de educação e 

publicação de vários livros.  

Consequentemente, com esta ampliação possibilitou-se a criação de alguns 

órgãos que propagaram a pesquisa e ao ensino, sendo eles: Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP).  Dentre as revistas criadas no período, as que mais se 

destacaram foram Educação & Sociedade e Associação Nacional de Educação 

(ANDE).  

Ao chegar o ano de 1985, aconteceu o primeiro governo civil, que constitui o 

fim da ditadura. Com isso, iniciou-se a chamada Nova República, mesmo, com 

movimentos contínuos para diretas já, ainda decorreu no esboço do país eleições 

indiretas, para nomear o presidente da República. 
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Dessa forma, tomou posse como vice-presidente o Senhor José Sarney, pois 

o Presidente eleito, Tancredo Neves, naquele momento veio a falecer. O Presidente 

Sarney era contra as eleições diretas, mesmo com a finalização da ditadura. 

Encontravam-se, com isso, ainda alguns paradigmas desta época, a crise política e 

econômica situações decorrentes naquele período. A crise econômica foi marcada 

pelo alto índice de inflação e pela manutenção de uma dívida externa enorme junto 

ao Fundo Monetário Internacional (FMI). 

As questões sobre o funcionamento, atendimento e ensino das escolas 

públicas, será acirrada no decorrer dos trabalhos organizados para discutir a 

Constituinte de 1987 a 1988. Porém, promulgou-se em 1988 a nova Constituição e 

muitos momentos foram advindos com essa legitimação, principalmente, as 

questões sociais, a reforma agrária, e pontos relevantes para o campo educacional. 

Para Aranha (2006, p. 324), alguns pontos são importantes sobre a educação 

na nova Constituição:  

 

 Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

 Ensino fundamental obrigatório e gratuito; 

 Extensão do ensino obrigatório e gratuito, progressivamente, ao ensino 
médio; 

 Atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos;  

 Acesso ao ensino obrigatório e gratuito como direito público subjetivo; 

 Valorização dos profissionais do ensino, com planos de carreira para o 
magistério público; 

 Autonomia universitária; 

 Aplicação anual pela União de nunca menos de 18 e pelos estados, 

Distrito Federal e municípios de 23, no mínimo, da receita resultante de 
impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino; 

 Distribuição dos recursos públicos assegurando prioridade no 
atendimento das necessidades do ensino obrigatório nos termos do plano 
nacional da educação; 

 Recursos públicos destinados às escolas podem ser dirigidos a escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, desde que comprovada a 
finalidade não lucrativa; 

 Plano Nacional de Educação aprovado pela Lei N
o
 10.172, de 09 de 

Janeiro de 2001, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em 
seus diversos níveis e a integração das ações do poder público que 
conduzam à erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento 
escolar, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho, 
promoção humanística, científica e tecnológica do país. 
 

Essa nova constituição ampliou os direitos dos cidadãos com a inclusão de 

leis trabalhistas e preconizava o direito ao voto aos analfabetos e aos jovens da 

faixa etária entre 16 e 18 anos. Pontuou sobre a tortura e o racismo como crimes 

inafiançáveis, manteve o presidencialismo e restabeleceu as eleições diretas em 

dois turnos para presidente, governadores e prefeitos, eliminando a censura às 
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produções culturais. A Constituição de 1988 representou para sociedade significativo 

avanço rumo à democracia e a igualdade dos cidadãos. 

Observou-se que no contexto histórico desse momento, que o currículo  

empreendido era o após a ditadura militar, porém, com a legitimação da Constituição 

Federal de 1988, o referencial curricular consolidou-se com bases para atender ao 

ensino público, na forma gratuita, com o atendimento preconizado a partir de 

creches e pré-escolas. 

Neste sentido, essas bases constitucionais que delinearam esse novo 

currículo futuramente serão formuladas e legitimadas pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação nº 9394/96 de 20 de dezembro do referido ano.  

 

3.4 O currículo de 1996 até meados de 2016: LDB, PCN´s e Prenúncios da 

Base Nacional Comum Curricular  

 

O país começa a caminhar para processos mais democráticos e inclusivos 

nos quesitos voltados ao campo educacional no que se refere ao próprio sistema 

educacional no país, com a aprovação da Constituição Federal ocorrida em 05 de 

outubro no ano de 1988, quando o Brasil passou a ter a organicidade no âmbito 

escolar, em sequência com o advento desta promulgação, terá outro momento 

importantíssimo ao culminar a aprovação da LDB n 9394/96 de 20 de dezembro, e a 

posteriori, com os Parâmetros Curriculares Nacionais em 1997 e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica no ano de 2013. 

Antes de fazer a tratativa do currículo a partir de 1996, precisa-se enfatizar 

que a educação no Brasil necessitava com urgência ter um documento que 

norteasse a política educacional brasileira na década de 90. 

Essas emergentes orientações preconizavam a nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, que deveria ter em seu escopo a democracia, os subsídios para 

o desenvolvimento de todas as etapas de ensino, norteamento dos recursos 

financeiros que deveriam ser priorizados e repassados para que as condições 

necessárias para o processo de aprendizagem pudessem ser executadas nas 

unidades escolares e sistemas de ensino, o processo formativo dos professores, 

bem como, as normativas para o exercício da docência que deveria ser feita por um 

profissional com formação no ensino superior. 

Sendo assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n 9394/96 
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foi promulgada, com vistas a disciplinar a estrutura e o funcionamento do sistema 

escolar brasileiro. Distribuindo em sua organização documental todas as 

responsabilidades e incumbências a serem cumpridas pelos seus entes federados, 

além de atribuir determinações para as unidades escolares, pais ou responsáveis do 

alunado, modalidades de ensino, valorização do magistério e o financiamento para o 

andar das ações educacionais.  

A sua composição está organizada em 92 artigos que representa um novo 

momento para o ensino brasileiro, pois, a lei trouxe em sua juricidade novos desafios 

para o desenvolvimento das funcionalidades de muito educadores, bem como, para a 

organização e estrutura do ensino no país.  

Com o advento da LDB de 1996, deflagrou-se a possiblidade de se pensar no 

currículo em função dos enfoques educacionais para formação mais humanizada, 

conforme as necessidades dos alunos.  

Dentre os autores a fazer excelente análise sobre a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação foi Demerval Saviani, ao mencionar que:  

 
A Lei n 9394/96 de 20 de dezembro do ano de 1996 estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, em vigor a partir de sua publicação 
no Diário Oficial da União de 23 de dezembro de 1996, embora não tenha 
incorporado dispositivos que claramente apontassem na direção da 
necessária transformação da deficiente estrutura educacional brasileira, ela, 
de si, não impede que isso venha a ocorrer. A abertura de perspectivas para 
a efetivação dessa possibilidade depende da nossa capacidade de forjar 
uma coesa vontade política capaz de transpor os limites que marcam a 
conjuntura presente. Enquanto prevalecer na política educacional a 
orientação de caráter neoliberal, a estratégia de resistência ativa será a 
nossa arma de luta. Com ela nos empenharemos em construir uma nova 
relação hegemônica que viabilize as transformações indispensáveis para 
adequar a educação às necessidades e aspirações da população brasileira 
(2006, p. 238). 

 
Essa nova reforma na educação brasileira, trouxe diversas mudanças às leis 

anteriores, com a inclusão da educação infantil (creches e pré-escola) e a formação 

adequada para os profissionais da educação básica. 

Com o advento desta lei, deixou-se bem definido no Art. 26: que o “currículo 

terá uma base nacional comum e uma parte diversificada, que compete à escola a 

sua elaboração” (BRASIL, 1996).  

Todavia, ressaltamos que até o ano de 2017, ainda não temos em definitivo a 

Base Nacional Comum Curricular que orienta o currículo no país. 

Com essa afirmativa anterior, podemos dizer que na LDB 9394/96 deixou 

claro como devem ser as bases do currículo, mas não define a forma em que este 
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será organizado, e nem aponta qual a teoria no qual ele se fundamentará para seguir 

uma linha de raciocínio, nem tampouco, a prática pedagógica para viabilizar o 

ensino. Desta forma, é preciso uma reflexão no que tange a maneira que 

concebemos na sociedade no aporte curricular apresentado.  

Debater sobre a possibilidade de assumir um currículo unificado para todo o 

território nacional é recente, mas essas discussões sobre essa condição de 

padronização vem desde o ano de 1997, com a instauração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN´s). 

A importância para desenvolver o aprender defendida por esses parâmetros 

curriculares nacionais tem como premissa a garantia de que os alunos adquiram os 

saberes necessários para o exercício de sua cidadania, pois, para que este 

processo seja efetivado fazem-se necessários alguns mecanismos classificados em: 

aprender a estudar, a buscar conhecimentos, a lidar com todas as situações novas e 

diversificadas, a entender as mudanças constantes da funcionalidade exercida.  

Cabe neste aspecto pontuado, que o professor deixe de ser aquele que 

ensina para ser o auxiliar do alunado em seu próprio processo de aprendizagem, 

deve-se estimular o aluno a pensar e encontrar soluções para o seu 

desenvolvimento educacional, uma mudança que encontra eco na superação da 

tendência pedagógica tradicional, que considerava o aluno como um receptor inerte 

de conhecimentos. 

Para melhorar o processo de ensino, houve a necessidade de criar políticas 

que viabilizassem a devida orientação para o ensino, este mecanismo receberia a 

nomenclatura de Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) em 1997, que foram 

elaborados por iniciativa do Ministério da Educação, para servir de norteador, 

construção/montagem dos currículos de todas as escolas do país.  

Este documento tinha como função primordial a orientação para garantir a 

coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando as discussões, as 

pesquisas e as devidas recomendações que viabilizassem subsídios necessários 

para a produção pedagógica. Todavia, em seu esboço estava uma proposta flexível, 

que deveria ser concretizada mediante as decisões regionais e locais sobre 

currículos e sobre programas de transformação da realidade educacional 

empreendidos pelas autoridades governamentais, pelas escolas e pelos 

professores. 
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O conjunto das proposições pautadas pelos PCN´s permeavam as 

necessidades que aconteciam no âmbito educacional no Brasil, e cogitava que havia 

a imprescindibilidade de mudanças no currículo, para tanto, referenciava que o 

sistema educacional do País deveria se organizar para que alguns pontos fossem 

estabelecidos, como: respeito às diversidades culturais, regionais, étnicas, religiosas 

e políticas. A meta deste documento orientava para que alcançássemos através da 

educação a igualdade de direitos entre os cidadãos, baseado nos princípios 

democráticos.  

Segundo Santana (2008, p. 17), a concepção pedagógica dos PCN‟s permitia 

identificar o cunho construtivista, pois considerava: 

 
a) O aluno responsável por seu aprendizado considerando o papel do 
professor como mediador para que o aluno gradativamente aumente seus 
conhecimentos; 
b) A influência dos conhecimentos prévios que os alunos possuem, o 
meio em que vivem, a interação que existe no ambiente escolar e a cultura 
como fatores que irão influenciar o desenvolvimento da aprendizagem; 
c) A importância das relações humanas, pois, através delas há 
interação e não exclusão;  
d) O erro como parte do processo de aprendizagem e não como 
determinante da não aquisição de conhecimento. 

 

Mesmo com o advento da LDB 9394∕96 e da implantação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais em 1997, as políticas públicas voltadas para o currículo 

continuaram nos anos seguintes até chegar ao final do ano de 2015, quando se 

inicia no país inúmeras discussões promovidas pela Secretaria de Educação Básica 

do Ministério da Educação e envolvendo todas as unidades federativas, na tratativa 

de pensar em um currículo unificado para todo o país. 

Inclusive essa ação será desencadeada para atender à necessidade de 

unificação curricular, prevista no Plano Nacional de Educação (2014-2024), 

estabelecido na Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, e em acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. 

O embasamento desta discussão da Base Nacional Comum Curricular 

deveria ser feito através de consulta pública para posterior aprovação, permeando 

em sua constituição como fator primordial a ser estabelecido: a aprendizagem, o 

desenvolver dos alunos, com garantia de capacidade para que os direitos à 

educação fossem priorizados para todos os níveis de ensino no país. 

Para o Ministério da Educação, o que deveria nortear o projeto de nação é a 

formação humana integral e uma educação de qualidade social.  
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Em consonância com seu papel de coordenar a política nacional de Educação 

Básica, o MEC desencadeou amplo processo de discussão da Base Nacional 

Comum Curricular da Educação Básica. A chamada Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), que tinha por finalidade a orientação para os sistemas 

elaborarem as suas propostas curriculares, tendo como fundamento o direito à 

aprendizagem e ao desenvolvimento, em conformidade com o que preceituam o 

Plano Nacional de Educação (PNE: 2014-2024) e a Conferência Nacional de 

Educação (CONAE). 

Desta forma, no ano de 2015, convidaram-se representantes de todos os 

estados e municípios, membros da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME), para iniciar as discussões e planejamento das ações no que 

tange a BNCC nos meses de novembro e dezembro constituindo a primeira revista 

com a versão da base curricular.  

Conseguinte, no ano de 2016, sistematizaram-se todas as contribuições 

pontuadas que foram enviadas no mês de março, constituindo uma revista com a 

segunda versão preliminar da Proposta Curricular da Base Nacional Comum 

Curricular.  

Na revista tem-se redigido que o entendimento da Base Nacional Comum 

Curricular tem pautado os conhecimentos, saberes e valores produzidos 

culturalmente, expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições 

produtoras do conhecimento científico e tecnológico; no mundo do trabalho; no 

desenvolvimento das linguagens; nas atividades desportivas e corporais; na 

produção artística; nas formas diversas de exercício da cidadania; nos movimentos 

sociais (BRASIL, REVISTA BNCC, 2016. p. 25). 

Continuando, encontra-se ajuizado que devido ao caráter de construção 

participativa, espera-se que a BNCC seja balizadora do direito dos estudantes da 

Educação Básica, numa perspectiva inclusiva de aprender e de se desenvolver.  

A base comum curricular constituir-se-á em documento de caráter normativo, 

e referência para que as escolas e os sistemas de ensino elaborem seus currículos, 

constituindo-se instrumento de gestão pedagógica das redes. Para tal, precisa estar 

articulada a um conjunto de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e 

municipal, que permitam a efetivação de princípios, metas e objetivos em torno dos 

quais se organiza. 
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Para tanto, estipulou-se quatro políticas para delinear os trabalhos 

desenvolvidos para a BNCC, sendo elas: 

 Política Nacional de Formação de Professores; 

 Política Nacional de Materiais e Tecnologias; 

 Política Nacional de Avaliação da Educação Básica;  

 Política Nacional de Infraestrutura Escolar. 

 

Com esses pilares, acredita-se que será possível gerar qualidade na 

Educação Básica, preconizando o direito de aprender e desenvolver os saberes dos 

estudantes, estabelecendo os currículos com uma base comum, no sentido de 

articular o ensino com as ações das políticas voltadas para a melhoria da 

aprendizagem no país. 

Este grande trabalho continuou no ano de 2017, com inúmeras discussões, 

mais com previsão de promulgação para o ano de 2018. 

Cessando a seção, notoriamente observa-se que as disposições curriculares 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação trouxeram significativas mudanças para o 

Brasil no campo educacional. Trazendo em seu escopo o ordenamento legal, quando 

desloca o eixo da educação escolar e seu currículo, voltado para o ensino e para a 

aprendizagem, através de competências e habilidades para a inserção de uma 

formação para a cidadania do século XXI.  

A LDB de 1996 narrou sobre a capacidade de aprender para adquirir 

conhecimentos; compreendendo o ambiente físico e social; para formar no alunado a 

sua autonomia intelectual, o pensamento crítico, com significado das ciências, das 

letras e das artes, enfatizados pela relação entre teoria e prática. É promulgada 

através da lei que cabe aos estados e municípios a autonomia de terem os seus 

currículos, permeados por uma base comum e uma parte diversificada. 

Todavia, ainda temos nos dias atuais uma grande discussão realizada pela 

União, Estados e Municípios no que tange a Base Nacional Comum Curricular, que 

tem como intuito a preconização de termos uma proposta curricular brasileira para 

unificar o ensino no país. 

Mencionamos que para termos essa unificação: primeiramente deveríamos 

pensar em abolir o dualismo educacional tão consistente no nosso país, aonde difere 

os seres humanos pelas oportunidades, renda e pela exclusão de conhecimentos 
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com qualidade. Bem como, a falta de uma coordenação articulada com a política 

educacional curricular que tem impedido que as unidades legais da educação básica 

se comprometam com um entendimento legal no que respeita aos currículos de seus 

sistemas de ensino.  

Ademais, todo este percurso histórico nas subseções anteriores nos permite a 

reflexão que o currículo deve ser a mola primordial no processo de ensino e 

aprendizagem, o mesmo ainda se encontra interligado aos quesitos políticos, 

econômicos e sociais tangentes no Brasil. 

Nessa análise perpassada por vários momentos no Brasil, vimos que existiu a 

organização curricular, mas que com o passar dos anos foram mudando conforme a 

solicitação que se fazia do conhecimento naquela época. A retrospecção nos 

mostrou que o currículo sempre foi organizado de acordo com o momento histórico 

da sociedade, suas prerrogativas refletiam na sociedade que deveria ser formada 

naquele momento, qual a constituição de homem deveria ser intelectualizada. 

Podemos definir o currículo como as contribuições que se pretende para a 

sociedade nos aspectos de sua ideologia, culturalização e as relações de poder que 

possam munir o professorado de uma práxis, voltada para o processo de ensino e 

aprendizagem. 
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4 CURRÍCULO: CONCEITOS E DEFINIÇÕES ATUAIS 

 

O currículo deve englobar os conteúdos, conhecimentos, habilidades, 

atitudes, valores e as demais experiências, que decorrem das ações teóricas e 

práticas desenvolvidas pelo professorado na sala de aula.  

Esse referencial curricular não é o aglomerado neutro de conhecimentos, mas 

o norte de compromisso firmado pela educação para os objetivos da aprendizagem. 

Deve sempre estar em consonância com as normativas que norteiam a educação, 

para tanto, pode ser retroalimentado de informações atualizadas conforme as 

necessidades legais: 

 
O currículo “constitui-se em um documento norteador, mas que prescinde 
da vontade política e, principalmente, dos professores para ser colocado em 
prática em sala de aula, sendo que o responsável pela sua execução será o 
professorado. No âmbito da sala de aula, são eles que decidem o que deve 
ser ensinado ou quais os métodos de ensino a adoptar” (RUSSEL, 2000, p. 
85).  

 

Diante da responsabilidade que o professor tem na ação de efetivar a 

execução e implantação do currículo, Felldmann (2009, p. 71) define “o perfil do 

professor: sujeito que professa saberes, valores, atitudes, que compartilha relações 

e, junto com o outro, elabora a interpretação e reinterpretação do mundo”. 

O professor passa a ser solicitado a assumir este novo perfil, respondendo às 

novas dimensões diante dos desafios propostos pela sociedade contemporânea. 

Esses desafios consistem na articulação entre o pensar e o agir, entre teoria e a 

prática. 

Associada às mudanças que vem ocorrendo no campo educacional e 

vinculada às novas tecnologias, essa sociedade contemporânea também é 

denominada como sociedade da informação e/ou sociedade do conhecimento, tendo 

essa denominação por se apresentar pelas características e acelerada 

transformação pela qual passa o mundo, provocada pelos avanços tecnológicos, que 

incidem na constituição de uma nova cultura do trabalho e das relações humanas, 

afetando diretamente o universo escolar. 

Posto isto, iniciamos a conceituação sobre o currículo e as tendências atuais 

nesta seção. Ressaltando que este contexto a seguir é o objeto principal de estudo 

desta pesquisa. 

  Ademais, para falar sobre o termo iremos trazer diálogos de autores que se 
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debruçam e escrevem sobre a importância e essencialidade deste para ação 

educacional exitosa, pois, estes defendem o currículo como construções sociais e os 

professores como sujeitos do conhecimento, preocupando-se com a construção do 

saber escolar, com a necessidade de interpretação crítica dos documentos oficiais, 

entre outras características comuns. 

   

4.1 Conhecendo os conceitos sobre o currículo 

   

Enquanto pesquisadora reafirmo que a existência da escola se encontra 

interligada aos processos educacionais, para que estes sejam efetivados deve-se ter 

o ensino norteado pelo currículo para vitalizar a organização educacional, mesmo 

que ele não seja apresentado em documento oficial. E aqui nos deparamos com o 

desafio, de caráter conceitual, pois, a definição deste documento encontra-se 

rodeado de certas complexidades e divergências.  

Acentuamos que, a dubiedade em torno do conceito de currículo sempre se 

fez, e sempre se fará presente nas escolas, por se tratar da dimensão constituinte do 

fazer educacional, à vista disso, em decorrência das mudanças que vão ocorrendo 

na sociedade.  

O primeiro movimento a ser realizado e pensar sobre o que é currículo, em 

virtude deste documento ser o delineamento para a formação humana, bem como, a 

concepção do ser humano que desejamos ter na sociedade, preconizado pela 

diversidade e pluralidade social, linguística, em virtude de inserção no futuro próximo 

ao mercado de trabalho, pois, o currículo é elemento basilar do processo ensino 

aprendizagem, expressado por meio dos conteúdos, conhecimentos, habilidades, 

atitudes, valores e experiências diversas, decorrente da ação teórica e prática 

desenvolvida e aplicada pelos professores. 

Outro fator de reflexão é perceber que o conteúdo escolar deva ser 

organizado de forma que contribua para mostrar as especificidades do cenário 

educacional do país. 

A concepção do currículo escolar está centrada no conhecimento privilegiado 

para a apropriação do patrimônio científico cultural acumulado por novas 

descobertas, conhecimento garantido para ser transmitido por várias gerações, na 

qual a vertente central é o aluno e a sua formação para participar das relações 
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sociais que se estabelecem durante a vida e sua ascensão a cidadania preconizada 

na legislação brasileira.  

Para conceituar trazemos primeiramente Sacristán (2000, p. 7), 

sugestionando que: 

 

A prática a que se refere o currículo é uma realidade muito bem 
estabelecida através de comportamentos didáticos, políticos, 
administrativos, econômicos, etc., atrás dos quais se encobrem muitos 
pressupostos, teorias parciais, esquemas de racionalidade, crenças, 
valores, etc., que condicionam a teorização sobre o currículo, necessária de 
certa prudência inicial frente a qualquer colocação de índole pedagógica 
que se  apresente como capaz de reger a prática curricular ou, 
simplesmente, de racionalizá-la.  
 

Nesta perspectiva pode-se dizer que o documento curricular não é apenas a 

teorização, porém, é útil para explicitar o mundo educacional englobando-se o 

mesmo como ferramenta de regulação das práticas pedagógicas e dos resultados 

que delas originam-se.  

Enfatiza Lima (2012, p. 21), que discutir sobre o currículo escolar requer 

conhecimento sobre o que o ser humano produziu e produz ao longo da história, 

bem como os saberes elaborados por ele que são apropriados e modificados a cada 

geração.   

Ressalto que o currículo aponta como os conteúdos podem ser trabalhados 

pelos professores nos níveis de ensino, pois, este delineia através dos saberes 

ensinados as mudanças que podem ser feitas pelo homem quando este se apropria 

e produz conhecimentos. 

A terminologia do currículo serve para planejar o futuro, uma vez que reflete 

sobre a consonância daquilo que os alunos aprendam, e mostrem aos professores 

aquilo que é possível para melhorar a ação educacional. 

Entretanto, falar sobre essa temática é promover discussões das políticas 

educacionais de todos que estão no processo educacional, pois, precisa-se ter o 

olhar detalhado sobre o currículo, não meramente pensar que a sua definição se 

encontra pautada somente no conjunto de conteúdo, lista de disciplinas ou formas 

de promulgar o ensino pelos professores em sala de aula, pois, ele traz também 

elementos envoltos às questões econômicas, políticas, culturais, sociais e históricas, 

ou seja, a formação humana para a vida. 

Quando se fala em questões sociais está relacionado como se dará o 

processo de ensino na escola, qual o tipo de ser humano que a escola irá formar 
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para termos no mundo. Considerando que a escola pode formar o cidadão para o 

mercado de trabalho ou para compreensão da dimensão histórica e ideológica dos 

conhecimentos escolares, ou para as duas coisas, que é a intencionalidade do 

currículo na atualidade.  

Ao retratar sobre o panorama político, afirma-se que todos os conteúdos 

escolares, que são organizados por meio de um currículo, podem refletir diretamente 

nas especificidades que teremos na educação brasileira.  

O conceito de currículo tem toda a sua historicidade, e nela enfatiza os 

vestígios de seu uso no passado, a sua natureza e as origens dos significados que 

hoje possui. Trata-se da realidade que poderia ter sido distinta, e que ainda hoje é 

diferenciada. 

Antes de tudo, é comum pensarmos que a história do currículo nos ajude a 

ver como o conhecimento consubstanciado neste documento não é algo fixado, mas 

como artefato social e histórico, que prioriza pensar no sujeito com vistas a sua 

formação. Ressalto que o currículo possui no seu âmago a característica de 

infinitude, pois conforme a sociedade vai mudando ele precisa ser realimentado. 

Em tempos atuais, o currículo não foi estabelecido e concretizado de uma vez 

por todas, nem hoje e nem no passado, mas, está em constante transformação, pois 

no Brasil estamos tendo a discussão da Base Nacional Comum Curricular. É preciso 

não levantar interpretações como resultado do processo evolutivo, mas, de contínuo 

aperfeiçoamento em direção as melhores formas e mais adequadas para o processo 

de ensino e aprendizagem dos educandos. 

O processo de delineamento do currículo é social, no qual convivem lado a 

lado com outros fatores como: lógicos, epistemológicos, intelectuais, sociais, rituais, 

conflitos simbólicos e culturais, necessidades de legitimação e de controle, 

propósitos de dominação, dirigidos por fatores ligados à classe, à raça e gênero, 

discorrendo a importância da interligação de saberes que o currículo propõe quando 

executado em sala de aula.  

Quando Goodson (2008, p. 31), “aborda a proposta original do currículo, 

enfatiza que este servia para fazer a prescrição de conteúdos idealizados, com o 

propósito de conduzir o percurso dos ensinamentos do professor, se tornando 

evidente ao analisar a sua etimologia”, que é decorrente da “[...] palavra latina 

Scurrere, que tem por significação o termo: correr e refere-se a curso”. 

Num diálogo epistemológico entre, Goodson e Lima (2012, p. 25) sobre 
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currículo, tivemos a concepção que sugere que é o percurso a ser realizado, este 

não é linear, mas construído por aqueles que participam dessa caminhada, a 

depender das condições que possuem, das concepções, dos conhecimentos de que 

se apropriaram nas suas vivências e daquelas experiências que irão ainda construir 

diante das contradições que serão encontradas, haja vista as incertezas que 

acometem o caminho. 

Nesta dialogicidade, Sacristán (2000, p. 14), perfila algumas considerações as 

quais considera currículo: 

 

Como conjunto de conhecimentos e matérias a serem superadas pelo aluno 
dentro de um ciclo, nível educativo ou modalidade de ensino, é a acepção 
mais clássica e desenvolvida, o currículo como programa de atividades 
planejadas, devidamente sequencializadas, ordenadas metodologicamente 
tal como se mostram num manual ou num guia do professor, no qual o 
currículo também foi entendido, às vezes, como resultados pretendidos de 
aprendizagem. 
 
 

Fazendo compilação do pensamento dos autores citados anteriormente, 

podemos reiterar que o currículo visa representar o caminho em que o sujeito irá 

trilhar ao longo da trajetória da sua escolarização. Assim sendo, afirma-se que é no 

percurso em que os alunos adquirem seus saberes para alcançar a progressão na 

sua vida escolar, bem como para compreensão crítica da realidade e não somente a 

repetição de conteúdos sem uma ação reflexiva para uma ação a posteriore como 

cidadãos na sociedade. 

Não obstante ao já escrito, precisamos fazer a retrospecção de alguns 

momentos de inicialização histórica do currículo em outros países. A expressão 

currículo foi encontrada em 1902, a expressão utilizada por John Dewey em sua 

obra: The child and the curriculum, este ensaio criticava os currículos que eram 

utilizados nas escolas daquela época nos Estados Unidos, porém, a obra foi a 

teorização sobre aquilo que se discutia sobre o currículo, pois, relatava que os 

conhecimentos deviam ser sistematizados pelo educador para favorecer a atividade 

mental em ambiente próprio para fazer esse direcionamento, assim a prática estava 

evidenciada nas ações do professor. 

Para Pedra (1997, p. 30), o iniciar dos estudos sobre o currículo foram feitos 

por Dewey, mas a teorização deste tema só é concretizada com Franklin John 

Bobbitt, teórico norte-americano, no livro The curriculum, em 1918, no qual afirmava: 

que “currículo é aquele 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 capacitem a 

decidir assuntos da vida adulta”. 

Diferentemente de Dewey, para Bobbitt o foco do currículo era o aluno, para 

ele a escola deveria ter a sua organização pautada como se fosse uma empresa, 

com objetivos específicos daquilo que pretendia alcançar e como executaria para ter 

os resultados desejáveis. 

Seguido este modelo de Bobbitt, teve-se outro teórico chamado Ralph Tyler 

que também discutiu sobre currículo em 1949, na sua obra intitulada: Princípios 

básicos de currículo e ensino. Porém, só no ano de 1974 temos a versão em 

português dessa obra no Brasil. 

De acordo com Pedra (1997, p. 38), essa obra tinha base racional e respondia 

a quatro questões que caracterizavam o modelo técnico linear: “Como selecionar 

objetivos; Como selecionar as experiências de aprendizagem; Como organizar essas 

experiências e Como avaliar sua eficácia”. 

A propositura desta obra mencionava que o currículo era o meio para a 

consecução dos objetivos pelos quais se discutem os fins da educação, as 

experiências mais adequadas para atingir a aprendizagem, o processo era focado 

no método. 

A base para a origem do pensamento do currículo no Brasil teve como aporte 

referencial o campo curricular americano, mediante aos acordos estabelecidos entre 

os dois países. Porém, a preocupação com essa temática vem desde os meados 

das décadas de 1920 e 1930, na qual tínhamos inúmeras mudanças acontecendo 

com a crescente urbanização, industrialização e as ideologias renovadoras 

disseminadas pelos pioneiros da escola nova em face de criticidade a tradição 

pedagógica jesuítica e à tradição enciclopédica.  

Os autores brasileiros que discutem o currículo se apropriaram, na maioria 

das vezes, “da produção estrangeira para propor políticas públicas para a educação, 

que influenciaram diretamente na concepção curricular” (LIMA, 2012, p. 27).  

As bases históricas que compuseram os currículos no Brasil vieram com base 

macro, pois, primeiramente recebeu-se influência francesa no entendimento de 

programas de ensino no país, e somente depois com a influência americana é que 

surgem as perspectivas do currículo para o campo educacional. 

Entretanto, não se pode considerar que realizamos cópias com uma visão 

reducionista daquilo que preconizava pela influência americana, nossos educadores 
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fizeram a adaptação considerando as particularidades do nosso país. 

Dentre os teóricos renovadores deste momento da escola nova destacaram-

se Fernando Azevedo e Anísio Teixeira, que inicializaram através das reformas 

educacionais empreendidas por ambos para a sistematização curricular no Brasil. 

Temos a partir deste instante inúmeras conjunturas que surgiram sobre o 

currículo no país, bem como, as propostas como este deveria acontecer no sistema 

de ensino brasileiro. 

Sacristán (2013, p. 09), relata que o “currículo e sua implementação têm 

condicionado nossas práticas de educação, portanto, ele é um componente 

formador/edificador da realidade do sistema de educação no qual vivemos, sendo 

possível afirmar que o currículo dá forma à educação”. 

O autor frisou que essas peculiaridades, entre outras, fazem o conceito de 

currículo se referir a realidade difícil de explicar por meio de uma definição simples, 

devido a própria complexidade do conceito. 

Sendo assim, o currículo deve ser visto como o problema de relação entre a 

teoria e a prática e entre a educação e a sociedade do outro, afinal, a sua 

configuração e seu desenvolvimento envolvem práticas políticas, sociais, 

econômicas, de produção de meios didáticos, práticas administrativas, de controle 

ou supervisão do sistema educacional. 

A teoria e a prática do currículo devem contemplar “a diversidade cultural e a 

dos sujeitos, essa mesma teoria deve fazê-lo com base na pluralidade de 

pensamentos, considerando que isso é a realidade, seja no que se refere ao aspecto 

científico, ao grau de maturidade alcançado, ao compromisso com a justiça e a 

igualdade” (SACRISTÁN, 2013, p. 12).  

Dentro da dialogicidade apresentada por Sacristán, tem Silva (2005, p. 11), 

que nos remete que está implícita, “na noção de teoria, a suposição de que a teoria 

descobre o real, de que há teoria e a realidade”. A noção envolvida é sempre 

representacional especular, mimética: a teoria representa, reflete e espelha a 

realidade.  

A teoria significa a representação: uma imagem, um reflexo, um signo de uma 

realidade que – cronologicamente, ontologicamente - a precede. Uma teoria do 

currículo começaria por supor que existe, “lá fora”, esperando para ser descoberta e 

explicada, uma coisa chamada “currículo”.  



83 
 

Em relação ao currículo, o autor menciona que ele seria um objeto que 

precederia a teoria, à qual só entraria em cena para descobri-lo, descrevê-lo e 

explicá-lo. Vale ressaltar que todo processo formativo tem como instrumento o 

currículo.  

Assim, o currículo depende precisamente da forma como ele é definido pelos 

diferentes autores e teorias. Para isso, precisa ser feita a ação em conjunto de 

cunho democrático, que preconiza em primeira instância, a humanização de todos, 

sendo constituído a partir do que não está acessível às pessoas. Impregnado ao 

fazer curricular, faz-se necessário o acesso a bens culturais como literaturas, livros, 

atualizações científicas, para promover uma formação mais humana. 

Desta maneira, são expressivas as palavras de Nóvoa (1997, p. 14), ao 

lembrar que: “hoje em dia, o conceito impôs-se no léxico das ciências da educação e 

é difícil escrever sobre questões pedagógicas sem o utilizar por uma ou por outra 

razão”. 

O conhecimento adquirido é o bem comum para todos os seres humanos, 

tendo como instrumento por excelência desta socialização: o currículo, pois o 

mesmo se expressa pelo equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o 

sistema educativo, pois, este tem uma instrumentalização concreta que auxilia o 

fazer na escola.  

Para Arroyo (2007, p. 19), a organização do trabalho docente é condicionada 

pela organização escolar que, por sua vez, é inseparável da organização curricular. 

“O que ensinamos? Como ensinamos? Com que ordem, sequência e lógicas? E, em 

que tempos e espaços são os condicionantes de nossa docência?”  

 

O currículo, os conteúdos, seu ordenamento e sequenciação, suas 
hierarquias e cargas horárias são o núcleo fundante e estruturante do 
cotidiano das escolas, dos tempos e espaços, das relações entre 
educadores e educandos, da diversificação que estabelece entre os 
professores (ARROYO, 2007, p. 18). 

 

Os fatores implicados no currículo escolar redefinem e determinam o papel 

fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas e das sociedades, 

ampliando-se ainda mais no despertar do novo milênio e apontando para a 

necessidade de se construir a escola voltada para a formação de cidadãos que 

constroem competências e habilidades para o seu dia a dia. 

No universo escolar, o aluno vivencia situações diversificadas que favorecem 
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o aprendizado para dialogar de maneira competente com a comunidade, aprender a 

respeitar e a ser respeitado, a ouvir e ser ouvido, a reivindicar direitos e a cumprir 

obrigações, a participar ativamente da vida científica, cultural, social e política. Para 

que essas aprendizagens se efetivem é prioritário que o documento norteador seja 

coeso e eficaz, utilizado como um instrumento para formação humana consciente e 

democrática. 

Discorrendo sobre a temática, Lima (2007, p. 20) frisa que o “currículo para 

formação humana é aquele orientado para a inclusão de todos ao acesso dos bens 

culturais e ao conhecimento, estando assim, a serviço da diversidade”. 

Ademais, o desenvolvimento das práticas curriculares proporciona reflexões e 

mudanças comportamentais e ao mesmo tempo promove adaptação e superação de 

políticas oficiais precisas apoiadas na revalorização e no fortalecimento do 

profissionalismo docente. 

Conforme expõe Silva (2005, p. 16), nas discussões cotidianas: 

 

Quando pensamos em currículo, pensamos apenas em conhecimento, 
esquecendo-nos de que o conhecimento constitui o currículo está 
inextricavelmente, centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, 
naquilo que nos tornamos na nossa identidade, na nossa subjetividade.   

 

Em consonância com o que defende o autor depreende-se que o currículo é a 

construção dos fins escolares para o ser humano em todas as suas especificidades 

para viver em sociedade, pois, essa temática está vinculada a valores sociais, 

políticos e econômicos. 

As intenções pensadas no conceito do currículo encontram-se claramente 

ligadas no uso deste instrumental na organização do campo educacional para 

possibilitar uma aproximação entre a escola e a vida dos indivíduos escolares sem 

fragmentação dos conteúdos e dos conhecimentos. 

Segundo Moreira e Candau (2008, p.18): 

 
O currículo está associado, ao conjunto de esforços pedagógicos 
desenvolvidos com as intenções educativas. Por esse motivo, a palavra tem 
sido usada para todo e qualquer espaço organizado para afetar e educar 
pessoas, e que explica o uso de expressões como o currículo da mídia, o 
currículo da prisão, etc. Nós, contudo, estamos empregando a palavra 
currículo apenas para nos referirmos a atividades organizadas por 
instituições escolares. Ou seja, para no referirmos à escola. 
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A execução do currículo não pode apresentar o modelo reprodutivista, tem 

que ser efetivado como instrumento para municiar os saberes aos cidadãos 

embasados para uma visão de futuro de sua atuação na sociedade, promovendo 

desta maneira uma transformação de ordem social. 

Destacamos que este não pode ser compreendido como conjunto de 

disciplinas isoladas e nem como modelo de reprodução, pois, ele encontra-se 

envolto em questões sociológicas, políticas e epistemológicas. 

Na elaboração do currículo é necessário compreender como deve ser a 

organização escolar a partir do instrumento que irá auxiliar na estrutura social e 

cultural. É entender que a escola faz parte da sociedade e não instância dissociada 

da vida real e possuidora de outros propósitos que não sejam prerrogativas as ações 

coletivas.  

Cabe também ao educador entender o significado real e a importância da 

constituição política do currículo, pois, será através deste documento que haverá a 

institucionalização do ensino.  

Como objeto dessa pesquisa, podemos afirmar que o currículo é o documento 

que alicerça o professor para ministrar os saberes em sala de aula de forma 

organizada para seus estudantes, na perspectiva de trazer aos mesmos o processo 

reflexivo dos conhecimentos que estão sendo adquiridos, bem como, a sua 

aplicabilidade no exercício diário de sua vida, no que tange aos seus direitos e 

deveres enquanto cidadão.  

 

4.2 Definições atuais do currículo  

   

Em tempos atuais, a sociedade está mudando consideravelmente com as 

urgências postas no dia a dia, no campo educacional também ocorreram mudanças, 

exigindo-se nesta era contemporânea nova postura dos envolvidos com a educação, 

uns dos posicionamentos a serem refletidos estão ligados intimamente ao currículo.  

Assim, diante dessas inúmeras ocorrências na sociedade, a escola não 

poderá continuar com a organização pedagógica fragmentada, que não visualize 

tudo aquilo que a rodeia, não se pode mais caminhar com passos lentos, se faz 

necessário romper com alguns paradigmas e traçar novas formas estruturais no 

currículo. 

Essa nova perspectiva evidencia sobre a realidade do ensino 
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contemporâneo, que é a compartimentalização do conhecimento, fenômeno 

constituinte de um todo maior, é a especialização do saber (GALLO, 2008, p. 35). 

Em suma, o autor mencionou, que não podemos mais pensar o 

conhecimento como nas sociedades antigas, onde a produção fazia-se em 

respostas às necessidades da realidade misteriosa que era experimentada no dia a 

dia, formuladas em torno do sentido da vida e do universo, as respostas eram 

inseridas naquele contexto social, que misturava religião, engenhosidade e 

praticidade, era um conhecimento comum, mais que tentava explicar a partir do 

surgimento da astronomia e dos impulsos da matemática. 

Faz-se primordial pensar que o currículo permeia a organização daquilo que 

deverá ser ministrado em sala de aula. Os conteúdos que o compõe não podem ser 

ministrados de forma isolada, mas sempre relacionado com tudo aquilo que o aluno 

aprende na escola, pois assim, o aluno terá a possibilidade de perceber que as 

disciplinas são ferramentas que colaboram com a assimilação dos conhecimentos 

para o exercício da sua cidadania.  

Destacando que o currículo é documento político, deve ser compreendido 

como a base para o poder, mediante a ideologia, a cultura, apto para produzir 

identidades individuais e sociais, mediante o processo de formação comprometido 

com a formação do sujeito para viver na sociedade em constante transformação. 

  O ingresso na idade pós-moderna está vinculado ao uso das tecnologias nas 

múltiplas relações humanas, que possibilitam o ampliar do campo do conhecimento.  

Viver nesta sociedade que se transforma conforme os anos prescinde que o 

currículo também deva ser organizado e atrelado as novas tecnologias, considerando 

as especificidades das condições de produção do conhecimento e a disseminação 

das diferentes culturas que hoje fazem parte do cenário escolar.  

  Essas transformações que estão ocorrendo viabilizam a pensar o currículo no 

qual as indagações constantes devem ser analisadas criticamente, com a intenção 

de colaborar para o desenvolvimento do potencial reflexivo e de significações dos 

educandos. Pois, os nossos educandos não podem mais ser vistos como sujeitos 

abstratos, hoje eles estão inseridos no mundo das informações, no qual acessam os 

diversos meios de comunicação que possibilitam trazer consigo a gama de 

conhecimentos nas mais variadas fontes para o âmbito educacional.   

  A este contexto, ressalta-se que os objetivos presentes no currículo devem 

fazer emergir a plataforma educativa para promoção da construção de novos 
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horizontes sobre o pensar e o atuar na sociedade. 

  As tendências atuais prescrevem a necessidade de termos o currículo que 

sustente vivências escolares, que promovam discussões do significado real dos 

conhecimentos para o grupo escolar, tornando significativa a prática destes através 

da dialogicidade. 

  Nessa perspectiva, Ross (2004, p. 204) afirma que “os alunos serão mais 

humanizados e independentes, quando compartilharem em atividades de equipe, nas 

quais possam manifestar sua aprendizagem, seus talentos e, por consequência, 

suas diferenças”. 

A manifestação ou garantia da heterogeneidade lhes confere o direito de 

pertencer, de constituírem-se como humanos, e de não serem rejeitados, pois a 

padronização de respostas humanas não pode mais ser pretendida e/ou exigida. 

  Com essa afirmativa, podemos dizer que o caráter afirmativo deste paradigma 

é afirmar que o ser humano adquire os seus saberes de forma individualizada, bem 

como, nas relações coletivas, principalmente, que a aquisição do conhecimento é 

para levar o sujeito para as múltiplas relações sociais. O aprendizado é sempre 

mediado pelo outro e com o outro. Daí surge a importância da inclusão de todos os 

seres humanos, independentemente de sua cultura, raça, gênero ou necessidade 

especial no campo educacional. 

Dentro desse paradigma do valor da dignidade humana, vem sugerido por 

Moreira (1997, p. 23), quando ressalta a “preocupação com a expansão das 

características democráticas dessas comunidades”. A crença no diálogo entre os 

conhecimentos pode possibilitar que todas as culturas compreendam a dignidade 

humana, fator de muitas discussões nos dias atuais. 

  As ações escolares devem fortificar o convívio com as diferenças para que 

haja uma interação fundamental na construção das identidades sociais. Pois, o 

currículo precisa ser fundamentado nessas prerrogativas das necessidades 

educativas vigentes. 

  Cabe ao educador promulgar o currículo que possibilite as práticas reais para 

o desenvolvimento de todos os sujeitos, para que possam se reconhecer importantes 

em suas relações sociais. 

Para que essas ações aconteçam, se faz necessário “planejamento, ademais, 

ele é uma atividade de previsão da ação a ser realizada, implicando definição de 

necessidades a atender, objetivos a atingir dentro das possibilidades, procedimentos 
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e recursos a serem empregados, tempo de execução e formas de avaliação” 

(LIBÂNEO, 2004. p.123).  

   É importante frisar que o currículo organizado coloca como prioridade o 

domínio dos conhecimentos necessários para inserção do sujeito em uma sociedade. 

Para tanto, cabe ao currículo essa ação significativa para a prática futura. Neste 

contexto, a educação deverá assumir a missão para suprir às necessidades as novas 

exigências da humanidade. 

  Concluímos essa subseção dizendo que o currículo direciona o pensar sobre 

o que ensinar e como este processo deva ocorrer, uma vez que este deve ser o 

instrumento para a integração dos saberes, onde o foco principal é desenvolver a 

aprendizagem, pois, a formação preconizada pelo currículo visa a construção da 

cidadania.  

  Moreira e Silva (1994, p. 10) afirmavam que “na escola deve-se considerar o 

currículo como um instrumento por excelência de controle social que se pretendia 

estabelecer”. 

  Para o exercício desse estabelecimento, se faz necessário as ações do 

professor em sala de aula, pois, ele é o fundamentador para a independência 

intelectual de seus alunos e afirmação de suas ações de cidadania. 

 

4.3  A falta do referencial curricular na Educação de Porto Velho 

  

A função social da educação é a formação de cidadãos para o 

desenvolvimento dos saberes adquiridos para as suas futuras ações nos seus 

projetos individuais ou coletivos.  

Tendo como premissa formar o cidadão, nesta pesquisa, assume-se como 

conceito de cidadania aquela que defende Machado (2006, p. 43-45): 

 
Quando diz que insistimos em nada parecer mais característico da ideia de 
cidadania do que a construção de instrumentos legítimos de articulação 
entre projetos individuais e projetos coletivos. Tal articulação possibilita aos 
indivíduos, em suas ações ordinárias, em casa, no trabalho, ou onde quer 
que se encontrem a participação ativa no tecido social, assumindo 
responsabilidades relativamente aos interesses e ao destino de toda a 
coletividade. Neste sentido, educar para cidadania significa prover os 
indivíduos de instrumentos para plena realização desta participação 
motivada e competente, desta simbiose entre interesses pessoais e sociais, 
desta disposição para sentir em si as dores do mundo.  

 

Esse desenvolvimento de saberes nas escolas deve ser atrelado ao que 
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permeia os campos econômicos, políticos, sociais e culturais, para que não haja 

omissão de conhecimentos. 

Todavia, para que tudo isso seja ministrado pelo professorado existe a 

necessidade de um documento que possa contribuir para nortear os conteúdos 

dentro de uma organicidade chamada: currículo. 

Diante deste escopo, a Prefeitura de Porto Velho, ao ter a sua gestão 

assumida pelo Prefeito Mauro Nazif Rasul, no ano de 2013, preconizou que dentre 

as ações a serem desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação fosse 

oficializar o documento curricular para regulamentar e legitimar o processo de ensino 

e aprendizagem para o Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, e que também 

pudesse consubstanciar os repasses federativos para a Rede de Ensino.  

Ressaltamos que a Rede de Ensino Municipal de Porto Velho, até o ano de 

2016, não possuía o documento curricular oficial. 

Face ao exposto, no ano de 2014, iniciaram-se todas as tramitações do 

grande processo que viabilizasse a construção do Referencial, tendo como estrutura 

necessária para essa ação: a democratização de seus participantes permeada por 

técnicos da secretaria e professores das unidades escolares. 

Este documento norteador deveria ficar em consonância com as políticas 

públicas atuais, bem como, com os processos e resultados da aprendizagem escolar 

que o Município de Porto Velho pretende para a Rede de Ensino.  

Ademais, o documento curricular deveria assegurar para o estudante 

portovelhense a formação cultural, científica e cidadã para lhes consubstanciar de 

habilidades e competências contribuam para que os torne autônomo, crítico e 

reflexivo de suas ações na sociedade contemporânea.  

A esse respeito, escreve Santos (1994, p. 101): 

 
Um dos grandes desafios que se põe ao desenvolvimento do currículo (...) é 
o de contemplar experiências de aprendizagem que permitam construir 
estratégias que ajudem o aluno a utilizar de forma consciente, produtiva e 
racional o seu potencial de pensamento e que permitam torná-lo consciente 
das estratégias de aprendizagem a que recorre para construir (reconstruir) 
os seus conceitos, atitudes e valores. 

 

Com este desafio posto, somente reunir técnicos e professores não seria 

suficiente para promoção de grandes discussões para essa proposta curricular. 

Mediante isso, firmou-se um convênio com a Universidade Federal de Rondônia, 

através do Núcleo de Ciências Humanas, no qual alguns professores por eixo 
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curricular pudessem fazer a integração e coordenar os grupos de trabalho para a 

elaboração desta proposta. 

Todavia, somente alguns professores dos Departamentos de: Pedagogia, 

Artes Visuais e Educação Física aceitaram se integrar neste grande trabalho. Desta 

forma, instituiu-se a coordenação que representou a universidade, e que mediou os 

trabalhos que seriam desenvolvidos em consonância com a Secretaria Municipal de 

Educação. 

Ressaltando que nem todos os professores destes departamentos aceitaram, 

pois, alguns professores estavam vinculados a outras ações no âmbito institucional 

E não haveria remuneração em troca das atividades que seriam desempenhadas 

neste processo de elaboração curricular. 

 

4.3.1  O processo de construção da Proposta Curricular do Município de Porto 

Velho 

 

As narrativas abaixo descrevem os aportes que ocorreram para que o 

Município discutisse o Referencial Curricular para o Ensino Fundamental do 1 ao 5 

ano, objeto desta pesquisa em tela.  

Antes de iniciar o trabalho para construção do Referencial Curricular da Rede 

Municipal de Ensino, alguns pontos se fizeram necessários para que o trabalho 

fosse realizado com qualidade para os estudantes munícipes. Primeiramente, todos 

os membros dos grupos de trabalho deveriam estudar as legislações educacionais 

vigentes.  

Ademais, no artigo 26 da vigente Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 

9394/96, fica explícito que os currículos do ensino fundamental devem ter a base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por parte diversificada, exigida pelas características 

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

Além disso, é função dos sistemas de ensino fazer a definição de sua Matriz 

Curricular, a qual vai orientar as propostas formativas. 

Com a perspectiva de atender aos desafios postos pelas orientações e 

normas vigentes da atualidade no que tange à prática pedagógica do professorado 

em sala de aula para promulgação dos saberes, é preciso construir o olhar 

diferenciado que permita ver de perto a escola, os seus sujeitos, as suas 
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complexidades e rotinas e fazer as indagações sobre suas condições concretas, sua 

história, seu entorno e sua organização voltada para respeitar a regionalidade, 

porém, sem esquecer de perfilar a visão global de mundo para o alunado. 

Entretanto, a Matriz Curricular de cada Município não pode deixar de levar 

em consideração as Políticas Públicas que norteiam e direcionam o Currículo 

Nacional (PCN´s) e a orientação do Currículo estadual. Devem ser consideradas 

também as metas e planejamentos contidos no Plano Nacional de Educação 

(2014/2024) e a Constituição Federal de 1988. 

Partindo desses pressupostos, iniciou-se na Secretaria Municipal de 

Educação, através da Divisão de Ensino Fundamental em 2014, várias discussões e 

ao mesmo tempo amplo processo reflexivo para organizar a Construção do Currículo 

do Ensino Fundamental do 1 ao 5 ano, pois, a Rede de Ensino até o presente ano 

não tinha o documento legítimo que pautasse a prática pedagógica dos professores 

na execução do ensinar em sala de aula. 

Outra questão que remediava essa urgência do referencial partia pelo ponto 

de atualizar as políticas educacionais que consubstanciassem o direito de todo 

brasileiro à formação humana e cidadã e à formação profissional, na vivência e 

convivência no ambiente educativo preconizado pelas Diretrizes Curriculares do 

Ensino Fundamental no país. 

Sendo assim, a Divisão de Ensino Fundamental constituiu um plano de ação 

no ano de 2014, que pudesse deflagrar a construção do currículo e que houvesse a 

participação dos professores.  

O plano previu que professores universitários estariam juntos com os 

professores do Município com único propósito: construir o documento para que o 

processo de ensino e aprendizagem fosse realizado de forma em que os saberes 

pudessem ser assimilados pelos estudantes de Porto Velho. Ressalta-se que o 

currículo a ser construído estava vinculado com a realidade local, respeitando a 

diversidade cultural, a qual permeia a realidade das unidades escolares do 

Município. 

Todavia, para que as etapas deste planejamento fossem executadas, 

realizou-se uma reunião com todos os gestores escolares para apresentação da 

Proposta de Trabalho para Construção do Currículo. Em seguida as escolas 

enviaram como indicação para Secretaria Municipal, os nomes dos professores que 

compuseram o Grupo de Trabalho (GT) de cada eixo curricular. 
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Para legitimar todo este trabalho, constituiu-se a Comissão no âmbito da 

SEMED. Foram formados os grupos de trabalho, onde teria em sua composição 01 

(um) professor da UNIR, que coordenava o GT, técnicos educacionais da SEMED, 

professores pedagogos e professores de outras licenciaturas das escolas. 

Os grupos de trabalho formados foram dos componentes curriculares de: 

Artes, Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências, Educação 

Física, Educação Religiosa e Gestão Pedagógica. 

A 1ª Etapa da Elaboração do Currículo iniciou-se com reuniões técnicas de 

orientação da Proposta Curricular do Ensino Fundamental e alinhamento dos 

trabalhos para todos os grupos, posteriormente, os grupos tinham a agenda de 

estudo particular a cada área do conhecimento. Sendo que o grupo de trabalho de 

Língua Portuguesa se encontravam todas as sextas-feiras no Centro de Formação 

dos Profissionais de Educação do Município de Porto Velho nos meses de outubro e 

novembro. 

As reuniões ocorriam com sessões de estudo e discussões que pudessem 

alicerçar a primeira versão do eixo curricular de LP. Nos estudos tinham como 

embasadores: Magda Soares, Mikhail Barkhtin, Isabel Solé e outros documentos 

norteadores da educação no país, como o Currículo do Ensino Fundamental do 

Estado do Paraná e do Município de Maringá.  

Aliás, a produção da primeira versão preliminar do Referencial Curricular ficou 

pronta em dezembro de 2014. No início do mês de janeiro do ano de 2015, essa 

primeira versão foi enviada para todas as unidades escolares para que fossem 

estudadas na Semana Pedagógica, para que os professores que não participavam 

dos GT´s tivessem também as suas contribuições efetivadas na elencada proposta.  

Resultante desse momento, inicia-se a 2ª etapa da Elaboração do Currículo 

com as sistematizações das contribuições das escolas no mês de março de 2015, 

em seguida, todo material compilado foi enviado para análise dos Gt´s no período de 

março a agosto de 2015. 

Concomitante a retomada dos estudos e análises, foram efetivados encontros 

com os professores e pedagogos da Educação do Campo nos meses de abril, maio 

e junho aos sábados.  

Devido algumas unidades escolares rurais não ter acesso à internet, realizou-

se os encontros com os professores dessas escolas em Porto Velho, para que os 

mesmos colocassem as devidas contribuições na proposta.  
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Simultaneamente, também se deu início dos trabalhos do GT de Gestão 

Pedagógica em maio. 

Com as consolidações realizadas, organizou-se a grande reunião com toda a 

Rede de Ensino Municipal, Conselhos de Educação, membros do Ministério Público 

Estadual, para apresentação das análises e proposituras feitas até o mês de julho 

daquele corrente ano, iniciando com este evento a 3ª Etapa para Elaboração do 

Currículo. 

Desse modo, no mês de agosto realizou-se o Fórum do Currículo, nos dias 25 

e 26 do mês de setembro de 2015. A programação organizou-se para que no 

primeiro dia tivesse a abertura no Teatro Banzeiros, e a posteriori ocorressem 

palestras. No segundo dia, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Barão dos 

Solimões, aconteceram os colóquios por eixos curriculares.  

No fórum, participaram gestores escolares, especialistas em supervisão 

educacional, especialistas em orientação educacional, professores das unidades 

escolares da zona urbana e rural, técnicos da SEMED, Membros do Conselho 

Municipal de Educação, Fórum do Plano Municipal de Educação, Membros do 

Ministério Público Estadual e Professores da UNIR. Contou-se com a participação de 

250 pessoas que contribuíram significativamente nos dois dias a proposta curricular. 

Por conseguinte, os membros da comissão definiram o planejamento e 

deliberações no mês de outubro de 2015. Em seguida, os Gt´s alinharam a proposta 

curricular e finalizaram em novembro os cadernos. 

Realizadas as inserções e as correções consideradas importantes e 

respeitando as proposituras dos participantes do fórum, os cadernos do Referencial 

Curricular em mídia ficaram prontos no mês de dezembro.  

Ao iniciar o ano de 2016, reuniu-se a comissão para planejamento das ações 

dos trabalhos da construção curricular em fevereiro, pois, mesmo tendo os cadernos 

em mídia precisava-se da aprovação novamente da rede, e se fosse o caso, de 

inserir novas contribuições, que assim seriam realizadas. 

Com isso, organizaram-se oficinas que seriam realizadas nos dias 19 e 20 de 

abril de 2016, para receber a aprovação e contribuições curriculares para finalização 

dos cadernos. 

Como ocorreram ainda contribuições nas oficinas, os Gt´s receberam o 

material, realizaram análises e repassaram os cadernos que foram finalizados em 

junho de 2016. 
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Todavia, o Referencial Curricular foi lançado no mês de outubro de 2016, com 

um Seminário para todos os gestores das unidades escolares e participantes deste 

grande trabalho. 

Os cadernos atualmente encontram-se todos catalogados na página da 

Prefeitura Municipal de Porto Velho, bem como, registrados na Biblioteca Nacional. 

O caderno de Língua Portuguesa, eixo curricular desta pesquisa encontra-se 

registrado sob o número ISBN 978-85-69105-13-8 e disponível na página da 

Prefeitura Municipal: www.portovelho.ro.gov.br.  

Vale ressaltar que todos os desenhos que ilustram os cadernos são de alunos 

que pertencem a Rede Municipal, escolhidos através de concurso promovido pelo 

Departamento de Apoio e Desenvolvimento do Educando realizado em 2015. 

Depois desta trajetória transcorrida de construção do Referencial Curricular 

de Língua Portuguesa de Porto Velho é possível afirmar que o mesmo foi construído 

de forma democrática e participativa.  
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Nesta seção, tratamos sobre a metodologia adotada para a realização desta 

pesquisa, objetivando, posteriormente, apresentar os resultados alcançados com 

relação às contribuições do Currículo de Língua Portuguesa: Processo de 

Construção para Rede Municipal de Educação de Porto Velho, com destaque ao 

local da efetivação da pesquisa, dos sujeitos envolvidos para situar o leitor, a 

problemática, os objetivos gerais, específicos, a abordagem, o tipo de pesquisa, 

além de apresentarmos os instrumentos para a coleta e análise dos dados. 

 

5.1 Caracterização do Lugar da Pesquisa 

 

A pesquisa ocorreu no Município de Porto Velho, envolvendo  01 (um) sujeito 

da Universidade Federal de Rondônia pertencente ao Núcleo de Ciências Humanas, 

03 (três) sujeitos da Secretaria Municipal de Educação e 12 (doze) sujeitos das 

unidades escolares da Rede de Ensino Municipal: sendo 07 (sete) da zona urbana e 

05 (cinco) da zona rural. 

O Município de Porto Velho é a capital do Estado de Rondônia. Atualmente 

tem 103 anos, o histórico de seu surgimento e posterior elevação a Município e 

capital do estado de Rondônia foi iniciado em 1907, quando foi criada por 

desbravadores durante a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.  

Fica localizado na Região Norte, ao ocidente da Amazônia, na maior bacia 

hidrográfica do mundo. Os rios ainda governam e limitam a vida e sobrevivência dos 

cidadãos ribeirinhos e de grandes empreendimentos econômicos.  

A cidade fica nas barrancas da margem direita do Rio Madeira - que possui 

extensão aproximada de 3.315 km, considerado o 17 maior do mundo em extensão, 

além disso, é o maior afluente da margem direita do rio Amazonas.  

Porto Velho é o município mais populoso do Estado de Rondônia e o quarto 

mais populoso da Região Norte.  

A história de Porto Velho inicia quando em meados do século XIX, escolhem 

Santo Antônio do Madeira, província de Mato Grosso, para construir um porto fluvial 

em que os navios transportassem a produção de borracha que era produzida na 

Bolívia e na Região de Guajará Mirim, e que em terra fosse continuado o transporte 

por uma ferrovia. 
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As dificuldades apontadas para a construção de um porto fluvial, em frente 

aos diversos rochedos de Santo Antônio fizeram com que os construtores e 

armadores utilizassem o pequeno porto amazônico localizado abaixo, em um local 

mais favorável. 

Todavia, em 15 de janeiro de 187330, o Imperador Dom Pedro II assinou o 

Decreto-lei nº 5.014, autorizando que navios mercantes de todas as nações 

subissem o Rio Madeira, em decorrência disso, foram construídas modernas 

atracações em Santo Antônio, que passou a ser denominado, Porto Novo. Sendo 

assim, o porto que anteriormente era usado foi chamado de Porto Velho que 

originou o nome da cidade. 

A origem da cidade de Porto Velho ocorreu em 02 de outubro de 1914, 

quando existia ainda muitos operários e migrantes que moravam em bairros de 

casas de madeira e palha, que tinham sido construídas fora da área de concessão 

da ferrovia. Desta forma, Porto Velho nasceu das instalações portuárias, ferroviárias 

e residenciais da Madeira-Mamoré Railway31. 

Foi através do Decreto Federal n.º 5.812, de 13 de setembro de 1943, que 

criou vários Territórios Federais, que Porto Velho instituiu-se como território. E pelo 

Decreto-lei n.º 5.839 de 21 de setembro de 1943, o município de Porto Velho passou 

a ser capital do Território de Guaporé.  

Mas foi a Lei Complementar n.º 41, de 22 de dezembro de 1981, que elevou o 

Território de Rondônia à categoria de Estado, conservando o município de Porto 

Velho como capital.  

Ao tempo da pesquisa, Porto Velho contou com população estimada, 

segundo o IBGE (2016), em 511.219 habitantes, e área da unidade territorial 

medindo 34.090.962 km, com densidade demográfica  de 12,57 (hab∕km²). 

Como apresentado anteriormente, o município fica localizado à margem 

direita pelo Rio Madeira. Com as chuvas constantes na região, o rio eleva o seu 

quantitativo de água, fato que por inúmeras vezes levou a cidade a ser acometida 

por enchentes. 

Uma dessas enchentes que alcançou níveis recordes ocorreu em 201432, que 

do ponto de vista meteorológico, a cheia histórica do Rio Madeira foi atribuída às 

                                                
30

 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=110020. Acesso em 02 nov 
2017. 
31

 Empresa responsável pela Construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré 
32

 Disponível em: http://portovelho.ro.gov.br . Acesso em 30 out 2017. 
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chuvas extremas que caíram sobre o centro-norte da Bolívia e no sudeste do Peru, 

onde se encontram os seus principais afluentes. Em decorrência dessa cheia, se 

deflagrou o processo migratório da zona rural para a zona urbana. Outro ponto 

dessa migração se deu em virtude da construção das usinas de Santo Antônio e 

Jirau, onde muitos ribeirinhos deixaram suas casas e vieram morar na capital na 

busca de oportunidades no mercado de trabalho. 

Figura 01. Localização do Município de Porto Velho – RO (Mapa) 
 

 

Fonte: http://cidades.ibge.gov.br acesso em 31 de setembro de 2017 
 

 

O município tem como pontos turísticos, que são visitados por aqueles que 

vivem ou visitam Porto Velho: a Praça Madeira-Mamoré, onde pode ser vista 

pequena parcela da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a primeira máquina 

locomotiva vinda para Amazônia - Coronel Church, que fica exposta para visitação 

na elencada praça; a Catedral do Sagrado Coração de Jesus, o Cemitério da 

Candelária, as Três Caixas D'Água - que foram edificadas pelos ingleses, a igreja de 

Santo Antônio do Rio Madeira e, os passeios de barco pelo Rio Madeira. 

 

5.2 Caracterização dos sujeitos envolvidos 

 

No que se refere aos sujeitos envolvidos na pesquisa empírica, elencamos 

três grupos distintos que contribuíram para consubstanciar as análises de todos os 

que se envolveram na construção do currículo para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental do Município de Porto Velho.   

Como critério para compor a amostra de sujeitos participantes utilizou-se 
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documentos expedidos pela Universidade Federal de Rondônia mediante Portaria 

expedida e pela Secretaria Municipal de Educação no período de 2014 a 2016, 

conforme as listas de frequência das participações no perfilar do processo. 

 

5.2.1 Sujeitos do primeiro grupo 

 

Os dois sujeitos que fazem parte do primeiro grupo desta pesquisa são 

aqueles que foram designados para viabilizar a coordenação do processo de 

elaboração do Currículo de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino de 

Porto Velho. 

Esses tinham como funcionalidade neste processo toda organicidade da 

construção do futuro Referencial. Desta forma, o Núcleo de Ciências Humanas da 

Universidade Federal de Rondônia designou a coordenadora e a Secretaria 

Municipal de Educação definiu outra coordenadora que também exerceu a função de 

presidente da Comissão da Portaria n 100/2015/DIEFUN/GAB/SEMED, de 25 de 

abril de 2015 (EM ANEXO, p. 212). 

Desta forma, solicitamos que as coordenadoras narrassem, através de um 

memorial, tudo que ocorreu desde o início ao término da proposta.  

As narrativas (apêndice p. 191), foram utilizadas e analisadas juntamente com 

as respostas do terceiro grupo dos sujeitos participantes (professores). 

As justaposições entre as respostas dos professores e a narrativa das 

coordenadoras contribuíram para entender as respostas desses sujeitos que 

participaram dos encontros para elaboração do currículo e constatar com as 

recebidas daqueles que estavam na organicidade do planejamento do elencado 

processo.  

Para nomear as coordenadoras utilizou-se as siglas C1 para a coordenadora 

da SEMED e C2 para a coordenadora da UNIR. 

 

5.2.2 Sujeitos do segundo grupo 

 

A escolha dos sujeitos desse grupo se deu pelo documento que constituiu a 

Comissão Especial para Elaboração da Proposta Curricular do Município de Porto 

Velho, a Portaria n Portaria n 100/2015/DIEFUN/GAB/SEMED, de 25 de abril de 

2015.  
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Sendo assim, escolhemos dois participantes que eram membros do Grupo de 

Trabalho de Língua Portuguesa que representavam a Secretaria Municipal de 

Educação como técnicos educacionais. 

Por conseguinte, estes dois sujeitos foram entrevistados. Para essa ação 

operacionalizou o questionário para obter dados sobre a formação inicial e 

continuada, e como foi a participação no desenvolvimento das ações do Grupo de 

Trabalho (GT). No intuito de preservar a identidade dos participantes utilizamos a 

sigla M1 e M2. 

 

5.2.3 Sujeitos do terceiro grupo 

 

Para selecionar os participantes deste grupo, procurou-se fazer uma 

classificação daqueles que através das listas de frequência dos encontros estavam 

presentes nas formações da proposta curricular do eixo de Língua Portuguesa, 

promovida pela Secretaria Municipal de Educação. 

Para o terceiro grupo de sujeitos, organizou-se um levantamento mediante a 

aplicabilidade também de instrumental para os professores da Rede Municipal de 

Porto Velho.  

Utilizamos dois questionários, sendo que o questionário n 01 nos embasou 

para caracterizar os sujeitos envolvidos, indagando quanto ao perfil dos professores 

da Rede Municipal de Ensino de Porto Velho de unidades escolares da zona urbana 

e rural que participaram do processo de construção do elencado referencial, além de 

outro questionário para levantar informações referentes ao planejamento e ao 

currículo. 

Para preservar a identidade dos participantes utilizaremos a sigla P, para 

nomear os participantes da pesquisa. Os sujeitos desenvolvem as suas 

funcionalidades como professores e integram o quadro da Rede Municipal de Ensino 

de Porto Velho atuando em unidades escolares. 

Participaram 12 (doze) professores das escolas urbanas: EMEF Senador 

Olavo Gomes Pires, EMEF Ely Bezerra de Sales, EMEF Padre Chiquinho, EMEF 

Pedro Tavares Batalha, EMEF Maria Izaura da Costa e EMEF Manoel Aparício 

Nunes. E das escolares rurais: EMEF Maria Angélica Queiroz, EMEF Henrique Dias 

e EMEF Ermelindo Brasil. 

Com o objetivo de obter os dados da pesquisa, coletamos uma amostra de 12 
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(doze) sujeitos participantes nesta fase. Constou-se, a partir da coleta, que dos 

participantes, 11 (onze) tiveram a formação inicial na modalidade presencial e 01 

(um) na modalidade a distância, correspondendo um total de 12 (doze) professores 

que responderam ao questionário, nominados como: P1, P2, [...] e P12.  

 

5.3 Abordagem e tipo de pesquisa 

 

A presente pesquisa teve como objetivo principal: descrever os possíveis 

avanços e desafios no processo de ensino e aprendizagem dos anos iniciais a partir 

de uma nova proposta curricular de Língua Portuguesa construída por professores 

universitários e professores municipais para a Rede de Educação de Porto Velho. 

 Para isso, adotaram-se alguns procedimentos metodológicos com base numa 

pesquisa com objetivos do tipo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa 

que se utilizou de dados quantitativos para compreender as respostas analisadas, 

bem como a utilização de narrativas com o grupo de sujeitos envolvidos. 

 De acordo com Gil (2008, p. 43), as pesquisas exploratórias têm como 

finalidade “desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista, a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores”. Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de 

proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato.  Muitas 

vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma investigação 

ampla.  

A realização da pesquisa exploratória ocorre com planejamento flexível, que 

assegura o estudo do tema sob diversos ângulos e aspectos. Nos três pontos 

primordiais de uma pesquisa com o objetivo exploratório temos a classificação de 

primeiramente realizar um levantamento bibliográfico; por conseguinte, promover 

entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas ou vivenciam o problema 

pesquisado; e, por fim, a análise dos resultados apanhados que estimulem a 

compreensão dos mesmos mediante um processo de discussão. 

 

Quando o tema escolhido é bastante genérico, tornam-se necessários seu 
esclarecimento e delimitação, o que exige revisão da literatura, discussão 
com especialistas e outros procedimentos. O produto final deste problema 
passa a ser um problema mais esclarecido, possível de investigação 
mediante procedimentos mais sistematizados (GIL, 2008, p. 43). 
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Em sequência, Gil (2008, p. 44) frisa que as “pesquisas descritivas têm como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. Dentre as pesquisas 

descritivas salientam-se aquelas que têm por objetivo estudar as características de 

um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, nível 

de renda, estado de saúde física e mental, etc.  

São incluidas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as 

opiniões, atitudes e crenças de uma população. Também são pesquisas descritivas 

aquelas que visam descobrir a existência de associações entre variáveis. Algumas 

pesquisas descritivas vão além da simples identificação da existência de relações 

entre variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação. Neste caso, tem-

se uma pesquisa descritiva que se aproxima da explicativa. As pesquisas descritivas 

são, juntamente com as exploratórias, as que habitualmente realizam os 

pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. 

É possível definir que é o tipo de pesquisa quando o pesquisador apenas 

registra e descreve os fatos observados sem interferir neles. Com vistas a narrar as 

características de uma determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento 

de relações entre variáveis. Para alcançar os resultados deve-se envolver o uso de 

algumas técnicas padronizadas para viabilizar a coleta de dados: como aplicação de 

questionários ou observações sistematizadas.  

Em se tratando do tipo de abordagem: a qualitativa, teremos Pronadov e 

Freitas (2013, p. 70), que “consideram que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números.” 

A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 

processo de pesquisa qualitativa. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de 

dados e o pesquisador é o instrumento-chave.  

Na abordagem qualitativa, a pesquisa tem o ambiente como fonte direta dos 

dados. O pesquisador mantém contato direto com o ambiente e o objeto de estudo 

em questão, necessitando de um trabalho mais intensivo de campo.  

Nesse caso, as questões são estudadas no ambiente em que elas se 

apresentam sem qualquer manipulação intencional do pesquisador.  

 

 



102 
 

 

A utilização desse tipo de abordagem difere da abordagem quantitativa pelo 
fato de não utilizar dados estatísticos como o centro do processo de análise 
de um problema, não tendo, portanto, a prioridade de numerar ou medir 
unidades. Os dados coletados nessas pesquisas são descritivos, retratando 
o maior número possível de elementos existentes na realidade estudada. 
Preocupa-se muito mais com o processo do que com o produto. Na análise 
dos dados coletados, não há preocupação em comprovar hipóteses 
previamente estabelecidas, porém estas não eliminam a existência de um 
quadro teórico que direcione a coleta, a análise e a interpretação dos dados 
(PRODANOV, FREITAS, 2013, p. 70).  

 

Outro ponto salutar utilizado na pesquisa foi o manuseio de uma metodologia 

em narrativas. Para Connelly & Clandinin33 (2004), uma pesquisa narrativa pode ser 

desenvolvida apenas pelo contar de histórias (telling) ou pelo vivenciar de histórias 

(living). A análise do material documentário, na pesquisa narrativa, é realizada, 

geralmente, a partir da tematização dos dados em uma perspectiva de composição 

de significado.  

Os significados de narrativa podem ser evidenciados como uma história; algo 

contado ou recontado; um relato de um evento real ou fictício; um relato de uma 

série de eventos conectados em sequência; um relato de acontecimentos; uma 

sequência de eventos passados; uma série de eventos lógicos e cronológicos, etc. 

As narrativas circulam em textos orais, escritos e visuais.  

Segundo Bruner34 (2002, p. 46), “uma narrativa é composta por uma 

sequência singular de eventos, estados mentais, ocorrências envolvendo seres 

humanos como personagens ou autores”.  

Entender os fatos narrados propõe a compreensão e a significação de um fato 

ocorrido que viabilize entender o passado e o futuro de algo a ser pesquisado. 

 

5.4 Instrumentos utilizados para coleta e análise dos dados 

 

Inicialmente para todo este estudo, viabilizei a pesquisa bibliográfica, 

selecionando os referenciais teóricos, livros, artigos, documentos oficiais do sistema 

educacional do país, documentos da Secretaria Municipal de Educação, e o 

Referencial Curricular de Língua Portuguesa do Município de Porto Velho lançado 

no final de 2016, que aquiesceram a construção dos conhecimentos sobre a 

temática pesquisada.  

                                                
33

 Disponível em: http://gpnep.blogspot.com/p/pesquisa-narrativa.html. Acesso em 25 ago 2017.  
34

 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbla/v8n2/01.pdf. Acesso em 25 ago 2017 
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Para tanto, realizou-se inúmeras leituras de todo o material, fazendo 

posteriormente os fichamentos dos autores, separando todas as anotações dos 

diálogos dos mesmos sobre a temática proposta desta pesquisa, para que 

entendêssemos os quesitos conceituais e as devidas proposituras do objeto 

pesquisado e narrado neste trabalho.  

  

A pesquisa bibliográfica possibilita colocar a pesquisadora em contato direto 
com todas informações que serão necessárias para o processo descritivo da 
dissertação.  Consideramos pesquisa bibliográfica quando elaborada a partir 
de material já publicado, constituído principalmente de: livros, revistas, 
periódicos e artigos científicos, jornais, monografias, dissertações, teses, 
internet (PRODANOV, FREITAS, 2013, p. 54). 

 

Sua importância viabiliza a constatação do pesquisador com a veracidade dos 

dados obtidos, observando as possíveis incoerências ou contradições que as obras 

possam apresentar. 

No que se refere à coleta de dados, utilizamos para o primeiro grupo de 

sujeitos, a solicitação para que fizessem um memorial para fazer a retrospectiva do 

processo de elaboração do currículo. Para isso, utilizamos as narrativas como 

metodologia para a pesquisa, que retrata que o desenvolvimento de estudos que 

partem das histórias de vida parece relevante para criar espaço e dar voz ao que já 

ocorreu ou irá acontecer. 

Outra forma de fazer este tipo de pesquisa é descrita por Polkinghorne35 

(1995, p. 1), um tipo de estudo que reúne eventos e acontecimentos e produz uma 

história explicativa. Em síntese, a pesquisa usa as narrativas tanto como método 

quanto como fenômeno do estudo. 

Ao segundo grupo elaboramos o questionário que denominamos de n 01, 

com 07 (sete) perguntas fechadas inicialmente para obter informações sobre: 

formação inicial, continuada e atuação de cada um, e outro questionário denominado 

n 02 com 14 (quatorze) perguntas abertas e fechadas para coletarmos 

esclarecimentos sobre as participações no Grupo de Trabalho de Língua 

Portuguesa.  

Ressalta-se que, mesmo a pesquisa não tendo como abordagem principal a 

pesquisa quantitativa, utilizou-se de dados desta modalidade para conhecer o perfil 

dos sujeitos participantes para realizar a análise e discussão dos dados obtidos. 

                                                
35

 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbla/v8n2/01.pdf. Acesso em 25 ago 2017.  
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Na sequência, para o terceiro grupo de sujeitos estabelecemos a aplicação do 

questionário como estratégia da pesquisa, no qual constituímos a mesma divisão em 

duas partes: Questionário 01 (formação inicial, continuada e atuação), contendo 11 

(onze) perguntas fechadas e o Questionário 02 (planejamento da prática pedagógica 

e a construção do currículo municipal), com 25 (vinte e cinco) perguntas fechadas e 

abertas.  

Os questionários foram disponibilizados aos sujeitos nas visitas feitas nas 

escolas municipais, na qual se entregava primeiramente o termo para que o mesmo 

autorizasse o uso de suas respostas nesta pesquisa, e confirmasse a participação. 

Desta forma, houve livre consentimento para participação nesta pesquisa, 

possibilitando a pesquisadora utilizar as respostas para analisar os dados a fim de 

alcançar os resultados propostos na pesquisa.  

Ressalta-se, que para conseguir alcançar os resultados deste grupo de 

sujeitos das escolas urbanas, se fez necessário irmos às escolas durante os horários 

em que os respectivos participantes estavam realizando os seus planejamentos e/ou 

momentos previamente agendados pela supervisora educacional nas referidas 

escolas.  No que se refere à zona rural, deslocamo-nos até o Distrito de São Carlos 

para aplicar junto aos sujeitos que atuam em duas escolas da localidade, isso a 

partir de contato prévio com o Diretor do Núcleo de São Carlos para fazer o 

agendamento da data da visita. A outra unidade rural fica do outro lado do Rio 

Madeira, no sentido ao Município de Humaitá no Amazonas, no conjunto feito em 

regime de compensação das Usinas Santo Antônio. Para fazer a pesquisa, 

primeiramente realizou o esclarecimento ao diretor da referida escola a respeito do 

presente estudo, para que pudesse agendar a aplicabilidade do instrumental de 

pesquisa. 

 



6 OS AVANÇOS E DESAFIOS DO CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO PONTUADOS NA VISÃO DOS SUJEITOS 

PARTICIPANTES DO SEU PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

 

Nessa seção, analisaremos os resultados dos dados coletados primeiramente 

através do questionário n01 para conhecer o perfil dos sujeitos dos Grupos 02 e 03 

para conhecer os mesmos. E posteriormente, o questionário n 02 dos grupos 

participantes: o Grupo 02 (técnicos educacionais) e Grupo 03 (professores 

municipais) da pesquisa.  

Ademais, considerou-se necessário na análise do grupo 02 criar uma seção 

com o título: Narrando a trajetória de construção do currículo de Porto Velho, para 

pontuarmos o processo de participação desses sujeitos no perfilar do processo de 

elaboração do currículo no Grupo de Trabalho de Língua Portuguesa. 

Em referência ao terceiro grupo, fez-se necessário criarmos 04 (quatro) 

categorias e subcategorias para possibilitar a análise das respostas inerentes dos 

sujeitos participantes.  

Destaca-se que a análise do Grupo 03 foi realizada nesta seção juntamente 

com as respostas obtidas das narrativas do Grupo 01 (coordenadores – Apêndice, p. 

191), visando facilitar o entendimento dos participantes do processo e daqueles que 

eram responsáveis por sua organização.  

O instrumental encontra-se com questões direcionadas para atingir as 

respostas de um dos objetivos específicos dessa pesquisa, quando nos propomos 

em analisar se o processo de construção realizou-se de forma democrática por 

professores universitários e professores municipais. Desta maneira, constituímos 

perguntas para sabermos sobre: reuniões do grupo de trabalho e a construção da 

proposta do currículo municipal no grupo de trabalho de Língua Portuguesa, do 

segundo grupo. 

No que concerne ao terceiro grupo, constituiu-se perguntas sobre: 

Planejamento da prática pedagógica para execução de saberes em sala de aula 

para o aluno da Rede de Porto Velho, conceituando o currículo para desenvolver 

proposta do município de Porto Velho, professores da rede, técnicos educacionais e 

professores universitários, participando e desenvolvendo a proposta curricular de 

Língua Portuguesa nos encontros pedagógicos do currículo e o referencial curricular 

após o lançamento em outubro de 2016. 
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As respostas e a análise das mesmas serão apresentadas na forma 

sequencial conforme a estrutura do questionário com a intenção de possibilitar o 

entendimento necessário do objeto pesquisado.  

A partir desta organização, apresentaremos as discussões que foram 

analisadas separadamente por grupos, com o objetivo de melhor compreensão, 

proporcionando ao leitor perceber as inferências possíveis e a interligação com o 

referencial que fundamenta esta pesquisa. 

 

6.1 Perfil dos sujeitos do segundo grupo 

 

As questões pautadas buscaram primeiramente respostas dos sujeitos 

participantes, no que tange à modalidade do curso em que se formaram; ao ano de 

conclusão do curso de graduação; qual a instituição e curso; se houve um processo 

de formação continuada com especializações voltadas para área educacional; e,  

por fim, indagou-se sobre o regime de trabalho que possui no município de Porto 

Velho.  

 Doravante, as respostas nos consubstanciaram que os sujeitos fizeram a sua 

formação em cursos de graduação na modalidade presencial.   

A Educação Superior no Brasil encontra-se regulamentada pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, que em seu Art. 43 diz o que compete à educação 

superior (BRASIL, LDB 9394∕1996): 

 

I - Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 
II - Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 
III - Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio 
em que vive; 
IV - Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 
através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 
V - Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 
e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração; 
VI - Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
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VII - Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição; 
VIII - Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação 
básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização 
de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão 
que aproximem os dois níveis escolares. 

 

O sujeito M1 teve a sua formação concluída no período entre 1985 a 1996, e 

o M2 se formou no meio de 1996 e 2006.   

Os dois sujeitos da pesquisa possuem mais de vinte anos de atuação na 

educação, primeiramente atuou em sala de aula como regente, e posteriormente, 

foram convidadas para desenvolver suas funcionalidades na Secretaria Municipal de 

Educação, sendo que M1 está há 09 anos e M2 há 11 anos no Departamento de 

Educação.  

No que se refere à instituição formadora, um dos sujeitos cursou na União das 

Escolas Superiores de Rondônia – UNIRON, e o outro afirmou que efetivou seu 

curso de nível superior na Faculdade de Rondônia – FARO. Os dois sujeitos 

estudaram a sua graduação em instituições de Ensino Superior particulares, no 

Município de Porto Velho.  

O Art. 45 da LDB de 9394/1996 propugna que a educação superior será 

ministrada em instituições de ensino superior públicas ou privada, com variados 

graus de abrangência ou especialização.  

Verifica-se que no Brasil, todas as instituições ofertantes do Ensino Superior 

possuem a normatização legal, independente da vinculação administrativa, sendo 

instituições de Ensino Superior regulamentadas, fiscalizadas e avaliadas pelo poder 

público. Inclusive, a autorização e o reconhecimento de novos cursos e a avaliação 

periódica são realizadas pelo Ministério da Educação. Aliás, no Brasil as notas dos 

cursos superiores são determinadas pelos resultados das avaliações do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE36.  

Em termos do curso realizado, um sujeito teve sua formação em Licenciatura 

Plena em Pedagogia, já o outro em Letras Português. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação n 9394/96, sugere como 

                                                
36

 O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos concluintes 
dos cursos de graduação, em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências 
adquiridas em sua formação. O exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante no 
Exame deve constar em seu histórico escolar. A primeira aplicação do Enade ocorreu em 2004 e a 
periodicidade máxima da avaliação é trienal para cada área do conhecimento. Disponível em: 
http://inep.gov.br/web/guest/enade. Acesso em 02 nov 2017. 
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mencionado anteriormente no Art. 43, no inciso II, que: 

 
Cabe ao ensino superior formar diplomados nas diferentes áreas de 
conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua (BRASIL, 1996).  

 

As formações dos sujeitos M1 e M2, viabilizaram a participação no Grupo de 

Trabalho de Língua Portuguesa, pois, um tinha conhecimento sobre os conteúdos 

específicos que devem ser preconizados no ensino de Língua Portuguesa e, o outro, 

tinha saberes sobre os processos primordiais para a prática pedagógica pelos 

profissionais da Pedagogia em sala de aula no âmbito educacional, além de ter 

conhecimentos sobre o ensino da Língua Portuguesa para os anos iniciais, pois o 

curso de Pedagogia tem essa amplitude de formação. 

Ao constatarmos sobre o processo de formação continuada, e se este curso 

de especialização era voltado para área educacional, os dois sujeitos responderam 

que realizaram cursos de pós-graduação em Gestão Escolar,  pois tinham  o intuito 

de conhecer as especificidades para atuação de gestor nas unidades escolares, bem 

como, para viabilizar o trabalho desenvolvido como técnico educacional da 

secretaria.  

 Afirma-se na LDB 9394∕96, art. 44, que a educação superior abrangerá os 

seguintes cursos e programas, especificamente no inciso III: 

 
De pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 
cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos 
diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das 
instituições de ensino (BRASIL, 1996). 

 

  Posteriormente, averiguou-se sobre a carga horária de trabalho no município 

como técnico educacional, sendo constatado que as duas participantes da pesquisa 

cumprem uma carga horária de 25 horas semanais - regime de trabalho 

regulamentado pela Lei Complementar nº 360, de 04 de setembro de 2009 que 

dispõe sobre o plano de carreira, cargos e remuneração dos profissionais da 

educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Porto Velho – Rondônia. Diante 

do que destacamos haverem as participantes da pesquisa ingressado na carreira 

municipal através de concurso público para professor dos anos iniciais do ensino 

fundamental e designadas para exercer a função de técnicas através de portaria 

municipal. 
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A LDB 9394/96, em seu art. 67 estabelece que “cabe aos sistemas de ensino 

promover a valorização dos profissionais da educação”, assegurando-lhes, inclusive, 

nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos. 

 

6.2 Perfil dos sujeitos do terceiro grupo 

 

Como mencionado, o questionário 01 (um) teve como intencionalidade 

compreender questões que envolvem a vida profissional dos sujeitos da pesquisa 

para nos evidenciar itens salutares à compreensão de alguns pontos da vida 

profissional destes sujeitos. Desta forma, dividimos o questionário em duas partes: 

Parte I - Formação Inicial e Parte II – Atuação.   

A primeira parte foi composta por perguntas que buscaram fornecer 

entendimento sobre a modalidade de formação, ano de conclusão da graduação; a 

instituição formadora e a graduação obtida. A segunda parte do questionário teve a 

organicidade para obter respostas ao que tange à atuação de sala, o tempo de 

exercício, o ano escolar de atuação, o regime de trabalho como professor e∕ou 

especialista em supervisão ou orientação escolar. 

Na primeira questão levantamos informações sobre a formação inicial, 

perguntando sobre a modalidade inicial que essa fora realizada. Os resultados nos 

pontuaram que dos 12 (doze) sujeitos participantes, 11 (onze) fizeram o curso em 

nível superior na modalidade presencial e 01 (um) cursou na modalidade a 

distância.  

Examina-se nesta análise, que a grande maioria dos sujeitos responderam 

que suas formações foram na modalidade presencial e 01 (um) sujeito realizou o 

curso a distância.  

Em virtude destas modalidades de educação, temos o Decreto n 9.057 de 

25 de maio de 2017, que regulamenta o art. 80 da LDB 9394∕96 estabelecendo as 

novas diretrizes para a educação básica e ensino superior, e legitimando no 

Capítulo I, as disposições gerais dos seguintes artigos (BRASIL, 2017): 

 

Art. 1º  Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre 
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outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais 
da educação que estejam em lugares e tempos diversos.  
Art. 2º A educação básica e a educação superior poderão ser ofertadas na 
modalidade a distância nos termos deste Decreto, observadas as condições 
de acessibilidade que devem ser asseguradas nos espaços e meios 
utilizados.  
Art. 3º A criação, a organização, a oferta e o desenvolvimento de cursos a 
distância observarão a legislação em vigor e as normas específicas 
expedidas pelo Ministério da Educação.  
Art. 4º As atividades presenciais, como tutorias, avaliações, estágios, 
práticas profissionais e de laboratório e defesa de trabalhos, previstas nos 
projetos pedagógicos ou de desenvolvimento da instituição de ensino e do 
curso, serão realizadas na sede da instituição de ensino, nos polos de 
educação a distância ou em ambiente profissional, conforme as Diretrizes 
Curriculares Nacionais.  

 

Na segunda questão, a indagação posta trata sobre o ano de conclusão do 

curso de graduação, sendo constatado 01 (um) efetivou formação entre os anos de 

1985 e 1996, 03 (três) entre os anos de 1996 e 2006, e que 08 (oito) sujeitos 

concluíram a graduação entre os anos de 2006 e 2016. 

Verificou-se que a grande maioria dos sujeitos, correspondentes ao 

quantitativo de 08 (oito) participantes tem pouco tempo de formados em curso de 

nível superior. Todavia, houve sujeitos formados há mais de vinte anos, atuando no 

campo educacional desde a conclusão da graduação. Esses resultados mostraram a 

importância dos sujeitos possuírem graduação em nível superior, o que pode 

contribuir para nortear algumas práticas diferenciadas em sala de aula. 

A terceira pergunta efetivada tratava a respeito da instituição em que se 

formaram os sujeitos. Diante disso, 06 (seis) dos sujeitos se formaram em outras 

Instituições de Ensino Superior - Universidade de Brasília (UNB); Faculdade Porto 

(FIP); Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e Universidade Estadual do Ceará 

(UECE), 02 (duas) fizeram na Faculdade de Rondônia – FARO, 02 (duas) na 

Universidade Federal de Rondônia, 02 (duas) na União das Escolas Superiores de 

Rondônia – UNIRON. 

Em geral, percebeu-se que os sujeitos estudaram em instituições públicas ou 

em instituições privadas. O sistema educacional do ensino superior tem legitimação 

na LDB 9394∕96, em seu Art. 52, o qual frisa serem as universidades instituições 

pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de 

pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano. 
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Na quarta questão, questionou-se sobre o curso de graduação concluso, 

obtendo-se como respostas que 11 (onze) sujeitos possuem formação no curso de 

licenciatura plena em Pedagogia e 01 (um) formou-se em Educação Física. 

Ressalta-se que nenhum dos sujeitos participantes discorreu que tinha 

formação em licenciatura em Letras: Português, eixo curricular no qual o Grupo de 

Trabalho estava com a propositura de elaborar para a Rede de Ensino.  

Nesse sentido, enfatiza-se que o Curso de Pedagogia também propicia à 

formação para o ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e que legalmente, qualquer professor licenciado pode atuar como 

professor dos anos iniciais do ensino fundamental. O que vem sendo regulado pelos 

editais dos concursos públicos para o magistério, os quais têm direcionado as vagas 

para professores de anos iniciais no ensino fundamental aos graduados em 

licenciatura plena em Pedagogia. Essa normatização está legitimada pela Resolução 

que veremos a seguir. 

A Resolução do CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, preconiza no Art. 4º 

das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Pedagogia (BRASIL, 2006): 

 

O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 
escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos. 

 

O educador físico é um profissional que atua em três esferas distintas: prática 

de atividades físicas, recreativas e esportivas, a dimensão da formação acadêmica e 

a intervenção acadêmica. 

Destaca-se que a Lei 9394/96 evidencia que para atuar como professor dos 

anos iniciais é fundamental e necessário ter formação em nível superior em curso de 

licenciatura, conforme o Art. 62: 

 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima 
para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros 
anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 
normal (BRASIL, 1996). 

 

A quinta questão já compõe o levantamento da formação continuada, sendo 

assim, perguntou-se sobre se realizou algum curso de especialização voltado para a 
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área educacional. Realizou-se a pergunta, pois os sujeitos efetivam suas 

funcionalidades professorais na educação. 

Procurou-se evidenciar nesse resultado as informações sobre a formação 

continuada dos 12 (doze) sujeitos participantes da pesquisa. Dessa maneira, obteve-

se como resposta que todos os participantes possuem especialização voltada para 

área educacional. Nota-se que os mesmos, não permaneceram somente com a 

graduação, perceberam que havia a necessidade da formação continuada. Frisamos 

que esse processo de formação continuada em alguns momentos é ofertado pela 

própria SEMED em parceria com Instituições de Ensino Superior, ou o servidor 

custeia com ônus próprio.   

A Resolução n° 1, de 8 de junho de 2007, promulgou no Art. 1° que os cursos 

de pós-graduação Lato Sensu oferecidos por instituições de educação superior 

devidamente credenciadas independem de autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento, e devem atender ao disposto nesta resolução 

(BRASIL, 2007). 

 

§ 1° Incluem-se na categoria de curso de pós-graduação Lato Sensu 
aqueles cuja equivalência se ajuste aos termos desta Resolução.  
§ 2° Excluem-se desta Resolução os cursos de pós-graduação 
denominados de aperfeiçoamento e outros.  
§ 3° Os cursos de pós-graduação Lato Sensu são abertos a candidatos 
diplomados em cursos de graduação ou demais cursos superiores e que 
atendam às exigências das instituições de ensino.  
§ 4° As instituições especialmente credenciadas para atuar nesse nível 
educacional poderão ofertar cursos de especialização, única e 
exclusivamente, na área do saber e no endereço definidos no ato de seu 
credenciamento, atendido ao disposto nesta Resolução.  

 

Em seguida, fez-se a sexta questão, evidenciando em qual área os 

pesquisados realizaram especialização. Foi atestada a importância da formação 

continuada  ocorrer na vida profissional. Sendo assim, obtivemos como resultado 

que 08 (oito) fizeram a especialização de gestão escolar, 02 (duas) cursaram 

psicopedagogia, 01 (uma) fez educação especial, e 01 (uma) fez supervisão 

pedagógica. 

 
O Art. 5° da Resolução n° 1, de 8 de junho de 2007, estabelece que os 
cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, têm 
duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, nestas não 
computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência 
docente, e o reservado, obrigatoriamente, para elaboração individual de 
monografia ou trabalho de conclusão de curso (BRASIL, 2007). 
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  Por conseguinte, iniciamos fazendo as perguntas da parte II que trata da 

atuação do sujeito. A sétima questão tinha como objetivo obter respostas sobre se 

atualmente (ao momento da pesquisa) o sujeito era regente de sala de aula.   

  Assim, obtivemos que 11 (onze) dos sujeitos eram regentes de sala no ano da 

pesquisa, em 2017. Já, 01 (um) nos informou que não estava sendo regente de sala 

de aula, mas que nos anos anteriores, durante a elaboração do currículo, estava em 

sala de aula. 

  Para Russel (2000, p. 79), “ninguém pode ser um bom professor sem o 

sentimento de uma calorosa afeição pelos seus alunos e sem o desejo genuíno de 

partilhar com eles aquilo que, para si próprio, é um valor”. 

  Para viabilizar quanto tempo este sujeito exerce/exerceu a regência em sala 

de aula, fizemos a oitava questão, tendo os resultados: 05 (cinco) atuam de 01 a 05 

anos, 02 (dois) atuam de 11 a 15 anos, outros 02 (dois) atuam de 06 a 10 anos, e 03 

(três) atuam há mais de 16 anos. 

  Apesar de termos um resultado com maior apresentação com o tempo de 

exercício de 01 a 05 anos, notamos que os outros apresentaram um quantitativo de 

tempo entre 06 e mais de 16 anos que exercem/exerceram a docência em sala de 

aula. 

  De acordo com Feldmann (2009, p. 72), “os professores não nascem 

educadores, eles se tornam educadores, sua existência está relacionada à 

existência do outro, em um processo contínuo de apropriação, mediação e 

transformação do conhecimento mediante um projeto existencial e coletivo de 

construção humana”. 

 Desta forma, a nona pergunta veio em consonância para saber qual ano do 

Ensino Fundamental (séries iniciais) professor atuava. 

  Em referência ao ano de atuação em que ministram/ministravam as suas 

aulas no Ensino Fundamental, constatou-se que 05 (cinco) estavam atuando nos 5 

anos, 03 (três) no 3 ano, 02 (dois) no 2 ano, 01 (um) no 4 ano e 01 (um) não 

estava em sala de aula, realizando outra ação na escola, como supervisor 

educacional. 

  Notoriamente, percebeu-se que os quantitativos maiores dos sujeitos estão 

inseridos nos 5 e 3 anos, séries que atualmente participam das Avaliações 

Externas como Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e Prova Brasil 
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promovidas pelo INEP∕MEC, que visam aferir e apresentar os indicadores para 

Educação Básica, para os delineamentos futuros das intervenções pedagógicas e 

deflagrar as políticas públicas educacionais.  

  Afirmativa acima valida o que Feldmann (2009, p. 78) narra sobre os 

professores em seu ambiente de trabalho que lidam com questões de natureza ética, 

afetiva, política, social, ideológica e cultural. 

Posteriormente, realizou-se a décima pergunta para saber sobre o regime de 

trabalho no munícipio.  

  Revelou-se com as respostas no que tange sobre os regimes de contrato dos 

sujeitos da pesquisa, que 11 (onze) têm a contratação de 25 horas semanais, e 

somente 01 (um) tem o contrato de 40 horas semanais. 

  Porto Velho tem em Lei Complementar n° 360, mencionada anteriormente, o 

regime contratual com essas duas normativas. O último concurso efetivo para 

professores ocorreu no ano de 2012, onde contratava para escolas urbanas 

professores de 25 h/a, já para as escolas rurais com 40 h/a.  

  Para suprir às necessidades existentes da falta de professores em 2017, a 

gestão que atuava no período desta pesquisa, realizou processo seletivo no mês de 

junho, para contratar professores emergenciais pelo período de seis meses, bem 

como, convidou professores da rede municipal para fazer hora-extra no contra turno 

de sua atuação como estatutário. 

   Finalizando, no questionário 01 (um), perguntou-se sobre a carga horária de 

trabalho no Município como especialista em supervisão, especialista em orientação 

e/ou gestor.  

 Sendo assim, somente 01 (um) sujeito respondeu que possui o contrato de 

especialista em supervisão educacional. 

  No âmbito educacional, a tarefa da escola é trabalhar com as relações 

interpessoais, pedagógicas e institucionais, para tanto necessita de equipe 

multidisciplinar para desenvolver essas ações.   

  Para Vasconcellos (2009, p. 87), “a coordenação pedagógica é a articuladora 

do Projeto Político-Pedagógico na instituição no campo pedagógico, organizando a 

reflexão, a participação e os meios para a concretização do mesmo”.  

  Além da atuação de articular o PPP, o coordenador pedagógico deve 

desenvolver formações continuadas para os professores na unidade escolar. Essas 

formações visaram proporcionar ao professorado e reflexões de suas práticas, e 
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melhorar os seus planejamentos para ministração dos conteúdos em suas 

respectivas salas de aula. 

 

6.3 Narrando a trajetória de construção do currículo de Porto Velho 

   

Nessa subseção, apresentamos os dados coletados no questionário n 02 do 

Grupo 02, que foram analisados para narrar a trajetória do currículo de Porto Velho. 

Para efetivar as análises, separamos em dois campos: o primeiro visou saber sobre 

tudo ocorrido nas reuniões dos grupos de trabalho e o segundo sobre a construção 

da proposta do currículo municipal. 

 

6.3.1  As reuniões do grupo de trabalho para a concretização do processo da 

proposta curricular  

 

Na Construção da Proposta Curricular se fez necessário que os grupos 

realizassem um plano de ação, desta prerrogativa, perguntamos aos sujeitos como 

eram feitas as reuniões do grupo de trabalho para o planejamento da elaboração do 

eixo curricular de Língua Portuguesa. 

Obteve-se como resposta dos membros: 

 

M1 – Primeiramente fez-se uma reunião para planejar, e decidiu-se por 
realizar encontros semanais. 
M2 – os encontros foram realizados semanalmente no Centro de Formação 
dos Profissionais da Educação, pautados em um planejamento para fazer 
os estudos; 
 

Os membros narram que os encontros dos GT´s para as sessões de estudo 

ocorriam semanalmente, e que fizeram um plano para haver a integração das ações 

propostas. O GT de Língua Portuguesa teve uma totalização de 07 (sete) encontros, 

conforme os documentos de lista de presença que se encontra em um portfólio na 

Divisão de Ensino Fundamental. 

O Grupo de Trabalho do Eixo Curricular de Língua Portuguesa realizava os 

encontros de estudo na forma semanal no Centro de Formação dos Profissionais de 

Educação da Rede Municipal de Porto Velho. Nas falas dos técnicos educacionais 

M1 e M2, esses encontros, desta maneira pautada no planejamento do grupo, 

viabilizaram a organização da proposta curricular de LP.  
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Além desses dois membros, o GT de Língua Portuguesa tinha como 

participantes mais 04 (quatro) sujeitos.  Todos os participantes também tinham o 

compromisso de participar dos encontros pedagógicos que aconteceriam no 

decorrer do processo de elaboração em que os professores da rede estivessem 

participando para discussão e elaboração do referencial curricular. 

Todavia, cada componente do currículo tinha o seu grupo de trabalho, e estes 

também desenvolviam propostas que posteriormente eram analisadas e discutidas 

pelo professorado da Rede Municipal de Educação nos encontros pedagógicos que 

tinham como temática: a Proposta Curricular do Munícipio de Porto Velho.  

Depois dos encontros, e com todo o material discutido, esses aportes 

retornavam para o GT para análise, estudos e organização do novo material. 

Evidenciamos que para toda essa ação ser realizada foi necessária organização 

pautada em planejamento daquilo que se pretendia alcançar: elaborar um 

documento delineador para o processo de ensino e aprendizagem para a Rede de 

Ensino de Porto Velho. 

Para Libâneo (2004, p. 123), o “planejamento consiste numa atividade de 

previsão da ação a ser realizada, implicando definição de necessidades a atender, 

objetivos a atingir dentro das possibilidades, procedimentos e recursos a serem 

empregados, tempo de execução e formas de avaliação”.  

Entende-se que para qualquer ação que precise ser desempenhada faz-se 

necessário o processo e o exercício de planejar, pois, esse delineamento refere-se à 

antecipação da prática, de modo a prever e programar as ações e os resultados 

desejados, constituindo-se numa atividade necessária à tomada de decisões. Neste 

processo de estudo, o planejamento criterioso das ações tornou-se imprescindível 

para a planificação do grupo de trabalho e para as decisões futuras da elaboração 

da proposta curricular municipal. 

 

6.3.1.1 Planejamento das ações 

 

Para compreensão desta organização dos grupos de trabalho, averiguamos 

como se pautou esse planejamento do GT: 

 

M1 – fazendo um plano de ação e descrevendo as bibliografias a serem 
estudadas. 
M2 – primeiramente para traçarmos o planejamento, reuniu-se o grupo de 
trabalho, sobre a coordenação da Professora Hilário, para verificação das 
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bibliografias que deveriam ser estudadas, e posteriormente, atribuiu-se 
algumas funções para os membros do grupo para trazermos semanalmente. 

 

Observamos que para o grupo de trabalho realizar as atividades propostas 

primeiramente organizou um planejamento, com distribuição de atribuições para os 

membros, bem como, leituras de bibliografias que embasaram o trabalho 

desenvolvido, conforme referenciado pelos membros do GT. Essas atividades eram 

desenvolvidas semanalmente, e os encontros eram destinados a discutir e narrar as 

escritas efetivadas. 

Segundo os sujeitos da pesquisa, o planejamento consistia em ler todas as 

bibliografias que a coordenadora do GT disponibilizava, fazendo pontuações e nos 

encontros efetivavam-se as respectivas anotações para embasar a narrativa que 

seria construída do currículo de Língua Portuguesa. 

Enquanto pesquisadora e a partir das falas apresentadas pelos sujeitos da 

pesquisa é possível definir que o planejamento é uma ação desencadeadora de um 

processo futuro, onde inúmeras ações precisam ser estabelecidas, dentre elas: as 

relações abstratas de um fenômeno que se deseja alcançar; de algo que se 

pretende analisar, discutir, o uso da reflexibilidade para a tomada de decisão, a 

estipulação de prazos, se essa programação irá ocorrer individualmente ou em 

grupo. O planejamento deve ser tanto para a vida pessoal ou profissional, pois, a 

partir do momento que as ideias saem do pensamento e vão para o papel, a 

concretização se torna mais qualitável. 

Essa afirmativa feita da importância de constituir um planejamento para uma 

ação que se pretende realizar contextualizou-se quando M1 discorreu mencionando 

que o planejamento foi feito fazendo um plano e descrevendo as bibliografias que 

seriam estudadas, assim como M2 que traçaram o planejamento para verificação 

das bibliografias que deveriam ser estudadas e atribuição de funções dos membros. 

Percebeu-se nas falas a preocupação dos membros em definir o roteiro 

primeiramente de tudo que deveria ser estudado para embasar o processo futuro do 

documento curricular de Língua Portuguesa que seria construído. 

 

6.3.1.2 Embasamento teórico e documentos legais para a proposta curricular 
 

A construção de um currículo exige o aprofundamento teórico a respeito das 

concepções de currículo e, em relação ao objeto de estudo, Língua Portuguesa, o 
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aprofundamento a respeito dos conhecimentos necessários a formação do sujeito 

crítico e reflexivo, sendo assim, indagamos aos sujeitos sobre a construção do 

embasamento teórico que pautou a elaboração do referencial curricular de língua 

portuguesa:  

Gráfico n 01 

 

       Fonte: Banco de dados da pesquisadora 2017. 

  

 Verificamos que de acordo com as respostas dos sujeitos os embasadores 

bibliográficos para a construção da nova proposta curricular estavam pautados 

conforme exposto no Gráfico nº 01: LDB, Livro Didático, em currículo de outros 

estados e nos PCN´s para a construção da proposta curricular, constatando com 

esses resultados que todos os itens obtiveram respectivamente 25%.  

 Ademais, assim como o resultado pontuado no Gráfico, os sujeitos frisaram 

que realmente estes foram os quatro elementos que constituíram a proposta. 

 O embasamento teórico torna-se fundamental e basilar de qualquer 

fundamentação que necessita de legislação e documentos que fundamentem o 

processo de construção de conhecimentos que tratam de determinadas temáticas, 

para tanto, se torna imprescindível que se tornem referências para os estudos 

necessários, tendo sido no caso do grupo de trabalho, o currículo do eixo de Língua 

Portuguesa. 

 Observamos que a essencialidade de planejar uma ação futura entre os 

membros do grupo de trabalho, foi um fator primordial para organização dos 

estudos nos encontros semanais, bem como, para discorrer sobre os 

embasamentos teóricos que seriam manuseados para a construção da nova 

proposta curricular, propondo deste planejamento momentos de estudos e 

discussões com maior propriedade sobre o objeto que seria desenvolvido: o 

currículo. 
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 Em referência aos embasadores mencionados podemos discorrer que neste 

processo de construção do currículo de Língua Portuguesa, conforme os relatos 

dos membros, estes foram estudados e analisados para referenciar o documento, 

além disso, o Livro Didático, a LDB 9394/96 e os PCN´s são manuseados por 

muitos professores quando vão realizar os seus planejamentos de aula. 

 

6.3.2 A construção da proposta do currículo municipal no grupo de trabalho de 

Língua Portuguesa 

  

 A subseção a seguir tem como escopo as análises dos sujeitos do segundo 

grupo no que tange ao processo participativo na construção do referencial de Língua 

Portuguesa.  

  

6.3.2.1 As informações sobre a proposta que seria construída para o 

município e a motivação para participar do processo 

 

Tangenciando o processo democrático de construção do currículo de Língua 

Portuguesa de Porto Velho e vislumbrando elucidar se o mesmo ocorreu por essa 

vertente democrática anunciada, perguntamos: como os técnicos educacionais 

ficaram sabendo que estava sendo feita a nova proposta curricular do Ensino 

Fundamental do Município de Porto Velho 

 

M1 - Através da Divisão de Ensino Fundamental (DIEFUN), e 
posteriormente, fomos inseridas em uma portaria que tratava do currículo. 
M2 – Fui convidada para participar através de um convite realizado pela 
Divisão de Ensino Fundamental da SEMED. 

 

 Os dois membros do Grupo de Trabalho de Língua Portuguesa discorrem 

que ficaram sabendo através da Divisão de Ensino Fundamental, responsável pela 

contextualização e construção da Proposta Curricular do Ensino Fundamental de 1 

ao 5 ano da Rede Municipal de Educação de Porto Velho.  

 A Divisão de Ensino Fundamental mencionou que formalizou um ofício no 

ano de 2014, comunicando que aconteceria na Rede de Ensino a construção do 

currículo para as séries iniciais do Ensino Fundamental, aproveitou-se o ensejo 

neste documento e realizou-se convite para os professores da zona urbana e rural, 

técnicos educacionais, e coordenadores pedagógicos para compor o Grupo de 
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Trabalho de Língua Portuguesa, assim, como para os demais GT´s. 

 Esses membros foram convidados pela coordenadora municipal do elencado 

processo e tiveram a sua constituição legal em uma Comissão Especial para 

Elaboração da Proposta Curricular do Município de Porto Velho, na Portaria n 

100/2015/DIEFUN/GAB/SEMED, de 25 de abril de 2015 (em anexo, p. 212). 

  Em seguida, fez-se necessário saber qual o motivo que os levou a participar 

da elaboração do currículo de Língua Portuguesa de Porto Velho. E que 

explicassem como foram escolhidos os membros do grupo de trabalho de Língua 

Portuguesa para participar da elaboração deste currículo. 

 

M1 - Por ser professora de Língua Portuguesa me entusiasmei com a 
proposta da elaboração. No ensino fundamental, a maioria dos 
profissionais são pedagogos, então fui escolhida dentre os que atuam com 
Língua Portuguesa. 
M2 – Quando mencionado sobre a elaboração da Proposta Curricular do 
Ensino Fundamental, fiquei lisonjeada pelo convite, senti orgulho em 
colaborar com um documento de tanta importância para a rede de ensino 
foi muito gratificante.  

 

 Constatamos que os membros se sentiram entusiasmados e lisonjeados por 

participar da elaboração da proposta, bem como, se sentiram orgulhosos em 

contribuir com um documento de tanta importância para rede de ensino. 

 Conforme Silva (2005, p. 14), o “currículo depende precisamente da forma 

como ele é definido pelos diferentes autores e teorias. A questão central que serve 

de pano de fundo para qualquer teoria do currículo é a de saber qual conhecimento 

deve ser ensinado”.  

As diferentes teorias podem recorrer às discussões sobre a natureza humana, 

sobre a natureza da aprendizagem ou sobre a natureza dos conhecimentos, da 

cultura e da sociedade. 

As falas dos membros nos evidenciam que o processo de construção ocorreu 

de forma democrática, pois, tiveram autonomia em aceitar o convite para participar 

deste processo. Não houve em nenhum momento nessa organização uma 

imposição para que os sujeitos compusessem o grupo de trabalho, mas que 

houvesse a integração e a participação de forma engajada e compromissada. 

Ressalta-se que o grupo de trabalho de Língua Portuguesa era composto por 

seis membros, todavia participaram dessa pesquisa somente dois sujeitos, e estes 

mencionaram que a primeira versão elaborada pelo grupo foi enviada para as 

escolas no ano de 2015, para que os professores da Rede de Ensino pudessem 
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estudar durante a Semana Pedagógica. Sendo assim, as contribuições, críticas e 

sugestões foram analisadas pelo GT e incorporada na Segunda Versão da Proposta 

Curricular. 

 

6.3.2.2 Conceituando o currículo através de conhecimentos prévios  

 

Para realizarmos um levantamento de conhecimento prévio sobre o objeto 

que estamos pesquisando, fizemos uma pergunta para descobrir: qual era o 

conhecimento conceitual sobre currículo antes do processo de construção do 

currículo de Língua Portuguesa  

 Sendo assim, catalogamos as seguintes respostas: 

 

M1 - uma simples organização dos conteúdos a serem ensinados. 
M2 - um documento que orienta o planejamento do professor para ensinar 
os conteúdos em sala de aula para os seus alunos. 

 

 Constatamos que os membros possuíam conhecimento prévio sobre o eixo 

conceitual da definição de currículo, quando ressaltam que este é responsável pelos 

conteúdos que devem ser ensinados. 

Verifica-se mediante as falas descritas que esse é o possível entendimento 

que a maioria dos professores tem a respeito de currículo, no qual a única ação 

curricular é a prescrição de conteúdos a serem ensinados. Essa conceituação 

narrada está vinculada a uma vertente tradicional do currículo.   

Sugere Silva (2005, p.16) que existem algumas teorias do currículo que estão 

ativamente envolvidas na atividade de garantir o consenso, e obter hegemonia no 

processo de ensino: 

  
As teorias do currículo estão situadas num campo epistemológico social. É 
a questão do poder que vai separar as teorias tradicionais das teorias 
críticas e pós-críticas do currículo, as teorias tradicionais pretendem ser 
apenas isso: “teorias” neutras, científicas, desinteressadas. As teorias 
críticas e as teorias pós-críticas: em contraste, argumentam que nenhuma 
teoria é neutra, científica ou desinteressada, mais que esta, inevitavelmente, 
implicada em relações de poder. As teorias tradicionais, ao aceitar mais 
facilmente o status quo, os conhecimentos e os saberes dominantes, 
acabam por se concentrar-se em questões técnicas. Em geral elas tomam a 

resposta à questão “o quê” Como dada, como óbvia e por isso buscam 

responder a uma outra questão “como”. As teorias tradicionais se 
preocupam com questões de organização. As teorias críticas e pós-críticas 

por sua vez, não limitam a perguntar “o quê, mas submetem este “quê” a 
um constante questionamento. Sua questão central seria, pois, não tanto “o 

quê”, mas “por quê”. Por que esse conhecimento e não outro quais 
interesses fazem com que esse conhecimento e não outro esteja no 

currículo Por que privilegiar um determinado tipo de identidade ou 
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subjetividade e não outro As teorias críticas e pós-críticas do currículo 
estão preocupadas com as conexões entre saber, identidade e poder. 

 

O norteamento pautado para a construção do currículo compreende a 

perspectiva de que não é somente conteúdos que precisam ser ensinados, mas uma 

concepção de sociedade que será formada. 

Possivelmente a concepção de currículo dos sujeitos da pesquisa como uma 

atividade técnica e administrativa é muito superficial, pois currículo não é um rol de 

elencados conteúdos que irá orientar o planejamento do professor.  

Para Sacristán (2000, p.14), o currículo tem outro conceito para reflexão: 

 

Conjunto de conhecimentos ou matérias a serem superadas pelo aluno 
dentro de um ciclo, nível educativo ou modalidade de ensino é a acepção 
mais clássica e desenvolvida; o currículo como programa de atividades 
planejadas, devidamente sequencializadas, ordenadas metodologicamente 
tal como se mostram num manual ou num guia do professor; o currículo, 
também foi entendido, às vezes, como resultados pretendidos de 
aprendizagem; o currículo como concretização do plano reprodutor para a 
escola de determinada sociedade, contendo conhecimentos, valores e 
atitudes; o currículo como experiência recriada nos alunos por meio da qual 
podem desenvolver-se; o currículo como tarefa e habilidade a serem 
dominadas como é o caso da formação profissional; o currículo como 
programa que proporciona conteúdos e valores para que os alunos 
melhorem a sociedade em relação à reconstrução social da mesma. 

 
 

 Partindo do pressuposto defendido por Sacristán (2000) e as teorias críticas 

elucidadas por Silva (2005), compreendo que o currículo é um elemento norteador 

para a prática professoral em sala de aula, que visa delinear os saberes que devem 

ser ministrados para que o sujeito adquira conhecimentos para exercer a sua 

cidadania de forma consciente e reflexiva. É um alicerce para que ocorra uma 

organização no processo de ensino e aprendizagem nas unidades escolares, pois, o 

mesmo possui uma intencionalidade social, cultural, econômica e política. 

Neste sentido, o currículo de Língua Portuguesa de Porto Velho foi inspirado 

em documentos que legitimam o processo de aprendizagem no país, tendo em seu 

delineamento a formação de um sujeito que saiba o porquê do conhecimento 

adquirido e conheça a importância da sua aplicabilidade na sociedade. 

 

6.3.2.3 Evidenciando a importância do currículo para a prática pedagógica do 

professorado 
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Em contraponto à pergunta anterior, aproveitamos o ensejo e questionamos 

sobre as técnicas em relação a importância que atribuem ao currículo para a prática 

pedagógica em sala de aula. 

Alcançando as seguintes respostas: 

 

M1 - O profissional precisa ter um documento que ajude a elaborar o 
planejamento, para ter bons resultados na aprendizagem. 
M2 – Como o currículo norteia o planejamento dos conteúdos a serem 
ensinados, podemos dizer que ele ajuda na prática pedagógica do professor 
para ter resultados para a aprendizagem dos alunos em sala de aula. 

 

 As respostas apresentadas denotam que as duas técnicas consideram a 

importância do currículo em relação a elaboração do planejamento para ensinar os 

conteúdos para a aprendizagem dos alunos, pois, o currículo nesta perspectiva 

retratada, pode prescrever, produzir e informar os saberes necessários para os 

estudantes. 

Apesar da concordância em relação a função de elucidar os conteúdos a 

serem ensinados para os alunos as duas repostas apresentam concepções díspares 

de currículo, na qual a primeira vê somente o papel de currículo como rol de 

conteúdos e a segunda percebe o papel que ele exerce na prática pedagógica do 

professor e na aprendizagem dos alunos.  

Em decorrência disso, pode-se conjecturar que o aprofundamento teórico das 

técnicas ainda não permite superar a teoria tradicional proposta por Silva (2005, p. 

30), onde os “modelos tradicionais de currículo restringiam-se à atividade técnica de 

como fazer o currículo, essas teorias tradicionais eram de aceitação, ajuste e 

adaptação”.   

 Ao analisarmos separadamente as respostas, obtivemos o entendimento do 

M1 ao ressaltar que o profissional precisa possuir um documento que o ajude no 

planejamento para alcançar resultados na aprendizagem.  

 Seguidamente o M2 afirma que o currículo norteará o planejamento dos 

conteúdos ajudando na prática do professor para ter resultados para aprendizagem. 

 Ao correlacionarmos as respostas, percebeu-se que os sujeitos concordam 

que o currículo colabora para obtenção de resultados na aprendizagem: 
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Há muitas definições de currículo: conjunto de disciplinas, resultados de 
aprendizagens pretendidas, experiências que devem ser proporcionadas 
aos estudantes, princípios orientadores da pratica, seleção e organização 
da cultura. No geral, compreende-se currículo como um modo de seleção da 
cultura produzida pela sociedade para a formação dos alunos; é tudo que se 
espera seja aprendido e ensinado na escola. (LIBÂNEO, OLIVEIRA, 
TOSCHI, 2003, p. 362). 

 
 Dialogando epistemologicamente com Moreira e Silva (1994, p. 08), o 

“currículo está implicado em relações de poder, o currículo transmite visões sociais 

particulares e interessadas; o currículo produz identidades individuais e sociais 

particulares”.  

O currículo não é elemento transcendente e atemporal – ele tem a história, 

vinculada às formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da 

educação que objetivam formar em um país. 

 Por conseguinte, as teorias críticas e pós-críticas foram as que embasaram o 

currículo municipal. Pois, a concepção deste documento norteador pautou-se para 

que o ensino não aconteça de forma neutra, mas que esteja em conexão com todos 

os saberes, e que o conhecimento seja constituído na produção de identidades 

através dos saberes ensinados. 

 

6.3.2.4 O novo entendimento conceitual sobre o currículo após 

participação do Grupo de trabalho 

 

Como foi dito anteriormente, nos encontros do GT de Língua Portuguesa 

realizou-se estudo a respeito das teorias do currículo. Assim, perguntamos: o 

entendimento sobre currículo mudou depois da sua participação no GT de Língua 

Portuguesa Especifique  

 
M1 - Sim. O conhecimento e o entendimento da definição de currículo eram 
muito evasivos. Agora entendo a importância do currículo na mediação dos 
conhecimentos necessários para a prática do professor e da aprendizagem 
dos alunos. 
M2 – Sim. Percebi a importância do currículo para a educação de forma 
global, pois, pensava que o currículo era somente para o professor, entendo 
que o currículo norteia a prática de um sistema, de escola, dos professores.  

 

Notamos que os dois membros afirmaram que mudaram a sua concepção 

conceitual do que viria a ser o termo currículo. Ambos frisaram que o currículo tem 

importância na mediação dos conhecimentos, bem como, norteia ações dos 

professores para a aprendizagem dos alunos. 
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Na respectiva fala do M1 diz que: agora passou a entender a importância do 

currículo na mediação dos conhecimentos necessários para a prática do professor e 

da aprendizagem dos alunos, o que nos permite analisar que com os estudos 

aprofundados por meio da participação no GT de Língua Portuguesa, a concepção 

anteriormente mencionada no item 6.3.1.2 que compreendia ser uma simples 

organização dos conteúdos a serem ensinados mudou significativamente. 

Na fala do M2, percebeu-se também que ocorreram mudanças conceituais ao 

discorrer que pensava que o currículo era somente para o professor, e que após 

entendeu que o currículo norteia a prática de um sistema, da escola e dos 

professores. 

Assim, como os membros, muitos professores que atuam nas séries iniciais 

da Educação Básica possuem um entendimento de que o currículo está diretamente 

relacionado a um rol de conteúdos a serem ministrados no decorrer de um ano 

letivo. Todavia, percebeu-se a existencialidade de aprofundar nos processos 

formativos para os professores a real significação de currículo. 

Sugestiona Moreira (1997, p. 11) que o currículo: 

 
Constitui significativo instrumento utilizado por diferentes sociedades tanto 
para desenvolver os processos de conservação, transformação e renovação 
dos conhecimentos historicamente acumulados para socializar as crianças e 
os jovens segundos valores tidos como desejáveis.  
 
 

 Compreende-se então que o currículo poderia ser delimitado como a mola 

impulsionadora que fundamenta a importância do funcionamento da escola, pois 

nele, e por mediação dele, todos os aspectos pedagógicos, organizativos e políticos 

serão expressos na sociedade. 

As mudanças apontadas pelos sujeitos demonstram que as mudanças das 

conceituações foram promovidas após os estudos desenvolvidos para elaboração da 

proposta curricular da Rede de Ensino de Porto Velho. 

 

6.3.2.5 Um grande trabalho de parceria entre a UNIR e a SEMED: alinhando 

teoria e prática  

 

A elaboração do currículo de Língua Portuguesa de Porto Velho se efetivou 

através da parceria entre o Departamento de Ciências da Educação de Porto Velho 
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e a Secretaria Municipal de Educação, partindo desta premissa, as técnicas 

participantes da pesquisa foram questionadas a respeito desta parceria.  

A parceria firmada entre a Universidade Federal de Rondônia pelo Núcleo de 

Ciências Humanas (responsável pela formação inicial de professores) e os 

professores da Rede Municipal (formação da educação básica), propiciaram o 

entendimento da construção do documento para o Ensino Fundamental que irá 

contribuir para o desenvolvimento dos conhecimentos necessários para os objetivos 

de aprendizagem Descreva  

 Nas respostas obtidas dos sujeitos M1 e M2 salientou-se de forma positiva a 

parceria firmada entre a Universidade Federal de Rondônia e a Secretaria Municipal 

de Educação, proporcionando de forma positiva a integração que resultou na 

construção do referencial curricular para o Ensino Fundamental. 

 Ao descreverem suas respostas percebemos nas falas uma grande satisfação 

por ter ocorrido a referida parceria, pois frisaram que estudaram sobre o currículo 

previamente e com essa ação consideraram que será possível melhorar as práticas 

pedagógicas: 

 

M1 - A parceria abriu os horizontes do entendimento sobre o currículo, o 
que proporcionou melhores práticas pedagógicas, pois, ao mesmo tempo 
que se construía o documento, todos nós erámos estimulados para estudar 
sobre o currículo. 
M2 – Como foi importante essa parceria, muitas vezes ficávamos estudando 
sobre o currículo previamente, antes das discussões e formulações do 
documento norteador, situação essa também que ocorreu com os 
professores participantes. Essa ação foi estimuladora para melhorar em sala 
de aula. 
 

 Analisamos a fala do M1 quando este frisou que todos eram estimulados a 

estudar sobre o currículo, concomitante o sujeito M2 também mencionou que 

ficavam estudando sobre o currículo.  

 Nas respostas apresentadas, explicita-se que a construção do currículo não 

se pautou somente em redigir o documento, mas que houve um aprofundamento 

teórico a respeito das concepções de currículo e do ensino da Língua Portuguesa, 

discutindo as questões que envolvem a formação escolar, na dimensão da formação 

do cidadão, dos saberes essenciais para o processo construtivo do conhecimento 

das Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

 A partir das afirmações anteriores percebe-se que houve uma formação 

continuada em serviço, pois havia a necessidade de através de estudos ampliar os 
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conhecimentos sobre o currículo e o entendimento sobre o significado deste 

documento para a Rede Municipal de Ensino.  

Outro ponto a ser salientado nesta parceria, é que ao mesmo tempo em que 

construíam o documento, ocorriam discussões dos professores responsáveis pela 

formação inicial de professores e sujeitos que desenvolvem ações no âmbito da 

secretaria para as unidades escolares executarem, que por muitas vezes, 

necessitam de formações continuadas para atualizar ou ampliar os seus 

conhecimentos. 

 Discorrendo para análise pontuada acima, teremos neste contexto sobre 

currículo a convicção de Silva (2005, p. 15): 

 

Currículo é sempre o resultado de uma seleção: de um universo mais amplo 
de conhecimentos e saberes, seleciona-se aquela parte que vai constituir 
precisamente o currículo, afinal um currículo busca precisamente modificar 
as pessoas que o vão seguir. 
 

 

 Os norteamentos propostos pelo currículo colaboram diretamente para a 

organização do âmbito educacional para que a qualidade dos saberes seja efetivada 

para melhores resultados. 

 Ademais, para que ocorra qualidade no processo de aprendizagem se faz 

necessário formações continuadas, pois a aquisição de novos conhecimentos 

específicos para a profissão de educador é indispensável para o desenvolvimento de 

sua funcionalidade. O educador precisa se atualizar constantemente, não pode ficar 

alheio as exigências impostas pela sociedade, pois essas se modificam com o 

passar dos tempos. 

 

6.3.2.6 Os “possíveis” avanços alcançados com o currículo de Língua 
Portuguesa 

 

A questão problematizadora deste trabalho busca respostas para saber quais 

os possíveis avanços e desafios ao processo de ensino e aprendizagem nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Porto Velho, com a nova 

proposta curricular pensada e organizada por professores municipais e professores 

da Universidade Federal de Rondônia 

E consequentemente alcançar os resultados do objetivo geral: descrever os 

possíveis avanços e desafios no processo de ensino e aprendizagem dos anos 
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iniciais do Ensino Fundamental a partir de uma nova proposta curricular de Língua 

Portuguesa. 

Sendo assim, perguntamos quais os avanços alcançados após a implantação 

do Currículo Municipal de Língua Portuguesa  

 

M1 – Melhoria na organização da prática pedagógica, maior conhecimento 
dos conteúdos a serem ensinados, maior participação do professor na 
organização de sua aula. 
M2 – Os avanços estão sendo nos seguintes aspectos: reflexão do 
professor em saber realmente a definição do currículo; organização dos 
conteúdos no planejamento. 
 

 Nas respostas que os membros participantes da pesquisa mencionaram 

podemos analisar que muitos aspectos foram evidenciados como avanços após a 

implantação do Currículo de Língua Portuguesa, os quais podemos discorrer quando 

M1 disse que houve a melhoria na organização da prática pedagógica, maior 

conhecimento dos conteúdos que seriam ensinados, bem como, uma maior 

organicidade da atual pelo professor. 

Doravante, M2 destacou que o currículo proporcionará reflexão nos 

professores, colaborando na organicidade dos conteúdos em seus planejamentos.  

Salientamos que nessa dimensão os conteúdos cumprem no processo de 

construção dos conhecimentos dos alunos o papel formativo para que possam 

ingressar na sociedade, a fim de usufruírem e defenderem a sua cidadania. 

Analisando as falas, compreendeu-se que os avanços pontuados pelos 

sujeitos, condizem realmente com aquilo que o currículo permeia para o educando: 

uma melhor organização dos saberes que devem ser ensinados, um processo 

reflexivo da ação professoral em sala de aula, fatores esses que desencadeiam em 

uma prática pedagógica diferenciada e desta forma alcance a qualidade no processo 

de ensino e aprendizagem para os alunos. O currículo é um local onde ativamente 

se produzem e se criam significados sociais. 

Igualmente, verificou-se que apesar de ser um documento novo, este já traz 

com sua implantação alguns avanços, porém, também alguns desafios que ainda 

precisam ser conquistados na Rede de Ensino de Porto Velho. 

O currículo é “imprescindível para relacionarmos a intenção política que 

envolve o currículo, ou seja, que tipo de ser humano desejamos formar e 

consequentemente, como o professor poderá realizar dentro desse parâmetro, a sua 

prática docente (SAVIANI, 2013, p. 21). ” 
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Sendo assim, um dos desafios centrais do campo do currículo é a 

compreensão real de sua significação pelos professores, bem como, entender que 

os avanços proporcionados pelo mesmo visa a qualidade do ensino quando utilizado 

para trazer mudanças na sociedade. 

Observou-se nas análises que mudanças foram proporcionadas com a 

implantação do currículo de Língua Portuguesa, e que avanços estão sendo 

alcançados. Esse avançar é possível, devido o currículo ser cheio de significados 

culturais, das relações de poder, para transformar o processo de ensino naquilo em 

que somos e nos tornamos enquanto cidadãos. 

 

6.3.2.7 Elencando as contribuições decorrentes e os autores estudados para o 

trabalho do currículo 

 

Para que a produção da proposta curricular se realizasse houve inúmeras 

discussões e sessões de estudo. Referimo-nos aos sujeitos perguntando se 

consideram que as contribuições e os autores que estudaram foram incorporadas no 

currículo  

M1 – Sim. Ao ler o currículo consigo identificar contextos e conteúdos 
sugestionados. 
M2 – Sim. Penso que cada contribuição fora respeitada. 

 

 Conforme as respostas, averiguamos que os membros perceberam que as 

contribuições dadas por ambos foram respeitadas e inseridas na proposta curricular 

do município, bem como, dos professores que participaram dos encontros 

promovidos pela SEMED para elaboração do currículo. Essa ação de respeitar as 

contribuições ocorreu desde a Primeira Versão que foi enviada para as escolas no 

ano de 2015, para os estudos na Semana Pedagógica. 

 No processo de construção do currículo de Língua Portuguesa a maioria das 

contribuições e os autores que foram embasadores foram respeitados conforme as 

discussões ocorridas nos grupos de trabalho como verbalmente falaram os sujeitos 

participantes da pesquisa, bem como, também se respeitou as contribuições dos 

professores da rede, essa afirmativa fica enunciada quando M1 consegue identificar 

no referencial alguns contextos e conteúdos sugestionados. 

 Para consubstanciar o referencial curricular que seria construído, os membros 

se embasaram teoricamente de todos os documentos que legitimam o ensino no 
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Brasil: LDB 9394/96, Diretrizes Curriculares Nacionais (2013), Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997), no livro didático, no Currículo do Estado do Paraná, 

do Município de Maringá e autores como Magda Soares, Isabel Solé, Leontiev 

Semenovitch Vygotsky, Paulo Freire e Mikhail Bakhtin. 

 Estes autores que embasaram o referencial contribuíram para o materialismo-

histórico e dialético, incorporando o conceito simbiótico necessário entre educação, 

interação social e produção de cultura no entendimento de ser na interação que os 

homens se educam e aperfeiçoam seu convívio social. 

 

6.3.2.8 A participação enquanto membro do GT nas discussões pautadas da 

proposta 

 

Toda ação quando efetivada, no seu término precisa ser realizada uma 

avaliação para pontuar se tudo que se havia planejado ocorreu, bem como, uma 

avaliação daqueles que executaram alguma atividade. Para isso, solicitamos aos 

membros que fizessem uma avaliação sobre a participação deles na construção do 

Novo Referencial Curricular da Rede Municipal de Educação: 

 

M1 – Participei da construção do currículo assim: como uma mãe espera 
seu filho, na certeza que este fará a diferença e trará melhoria para os 
alunos e professores da Rede Municipal. 
M2 – Novamente friso, que fiquei lisonjeada em participar de um documento 
de tanta importância para Rede Municipal de Ensino, penso que grandes 
avanços poderemos ter na prática dos professores em sala de aula, 
melhorando uma aprendizagem que dê significado para os alunos. 

 

 Compreendemos que cada participante avaliou a sua atuação pensando que 

a proposta curricular trará melhorias na prática dos professores em sala de aula, 

promovendo uma aprendizagem significativa para os alunos. 

 Efetivando a análise da M1, evidenciou a sua fala quando a mesma cria uma 

metáfora dizendo que a sua participação da construção do currículo se assemelhou 

a uma mãe quando espera a chegada do filho, pois sabe-se que haverá 

significativas mudanças que, especificamente no caso do currículo, trará melhoria 

para os alunos e professores da rede. 

 A fala desse sujeito nos demonstra a necessidade que a Rede de Ensino 

tinha por um documento oficial para nortear a aprendizagem dos alunos, bem como 

aos técnicos, esse anseio também era da maioria dos professores.  
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 Todavia, para M2 o sentimento expressado era nítido quando narrou que se 

sentiu lisonjeada em ter participado deste processo construtivo, pois acredita que 

grandes avanços ocorrerão na prática dos professores e consequentemente uma 

melhor qualidade no ensino. 

 Esse momento de elaboração, também proporcionou além dos estudos, um 

momento participativo e democrático, pois se tornou um ápice em que todos tinham 

oportunidade de falar, discutir, expor e contribuir.  

 Inclusive, seria muito importante que todos os documentos tivessem a 

participação de quem executa as ações educacionais: os professores. Ouvir os 

professores na elaboração dos projetos, propostas, leis e políticas públicas voltadas 

para a escola e para a educação superaria muito fracasso escolar. Pois, a maioria 

desses documentos chega pronto e são obrigados a cumprir. 

Para Silva (2005, p. 54-55), “a escola e o currículo devem ser locais onde os 

estudantes tenham a oportunidade de exercer as habilidades democráticas da 

discussão e da participação, de questionamentos dos pressupostos do senso 

comum da vida social”.  

Os professores e as professoras não podem ser vistos como técnicos ou 

burocratas, mas como pessoas ativamente envolvidas nas atividades da crítica e do 

questionamento, a serviço do processo de emancipação e libertação.  

Nesse formato que se construiu essa proposta curricular, percebeu-se a 

importância de os documentos escolares partirem da participação coletiva dos 

técnicos e professores, no intuito de superar os documentos que são criados dentro 

de gabinetes fechados que desconhecem a realidade oriunda do processo 

educativo, porém, os impõem para rede de ensino, causando muitas vezes situações 

em que a ação do ensinar deixa de ser desenvolvida com a qualidade que deve ser 

preservada para a aprendizagem.  

Ressalta-se que um dos objetivos específicos dessa pesquisa, a saber: 

analisar se o processo de construção foi realizado de forma democrática por 

professores universitários e professores municipais, mediante as falas desses 

sujeitos do Grupo 02, nos demonstraram que a ação pleiteada para elaborar o 

currículo realizou-se de forma participativa. 
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6.3.2.9 O trabalho coletivo desenvolvido na Rede de Ensino de Porto Velho 

 

Como mencionado anteriormente o objetivo dessa pesquisa era analisar se o 

processo de construção foi realizado de forma democrática por professores 

universitários e professores municipais.  

Em busca de respostas, referenciamos sobre o trabalho coletivo entre os 

professores da universidade, membros do GT e os da Rede Municipal, perguntando: 

a propositura deste conjunto de profissionais juntos contribuiu na elaboração do 

currículo para os estudantes? Comente: 

 Os dois sujeitos participantes afirmam que o envolvimento de todos de forma 

coletiva contribuiu significativamente para que essa proposta curricular fosse 

construída. Esses membros foram convidados para compor a comissão de 

elaboração da proposta pela Divisão de Ensino Fundamental. 

 O trabalho coletivo contribuiu para trazer ao currículo as peculiaridades das 

necessidades dos alunos de Porto Velho, pois tinha uma pluralidade cultural de 

pessoas discutindo com um único propósito relacionado ao currículo. 

 Ao pedirmos para fazerem os devidos comentários, obtivemos as seguintes 

respostas: 

 

M1 – A parceria UNIR e SEMED proporcionou um “novo” entendimento 
sobre o currículo e como utilizá-lo no dia a dia, todos estiveram 
coletivamente desenvolvendo essa proposta curricular. 
M2 – O mecanismo pensado para desenvolver essa proposta foi primordial, 
todos estiveram envolvidos no processo, desta forma, todos puderam 
contribuir e realizar dentro de um trabalho coletivo o documento embasador 
que temos atualmente. 

  

Analisando, verificou-se que M1 discorre que a parceria entre UNIR e SEMED 

proporcionou um “novo” entendimento e como utilizar o currículo, pois todos aqueles 

que desenvolveram essa proposta tiveram a oportunidade de realizar um trabalho 

coletivo de elaboração, tendo suas ideias e contribuições respeitadas e incorporadas 

no processo e  no documento que  estavam participando coletivamente.  

Para M2, a forma como se pensou para desenvolver esse processo 

construtivo foi primordial, pois todos puderam contribuir e embasar o documento de 

forma coletiva. 

Dentro das falas pontuadas por esses sujeitos demonstra-se que realmente 

houve o desenvolvimento de um trabalho coletivo por todos que estavam 



133  
 

participando deste processo, frisaram que esse trabalho possibilitou para Rede 

Municipal de Educação a existência de um documento construído 

democraticamente.  

 Doravante, Garcia e Moreira (2012, p. 65), contextualizam que a: 

 
Educação deve continuar a propor modelos de ser humano e de sociedade, 
sem se limitar a se adaptar as demandas do momento (o que não significa 
desconsiderá-las), não podemos ficar à espera do que nos seja demandado 
do exterior e reclamado pelo mercado, mas devemos defender determinada 
atitude comprometida com um projeto democraticamente elaborado, que 
sirva de um modelo flexível de indivíduo da sociedade.  
 

 

 O currículo é o documento para embasar a educação, independente de 

localidades geográficas ou pluralidades culturais, os alunos devem adquirir um 

conhecimento universal. 

 Identificamos após essas análises que a proposta em que se pautou o 

trabalho coletivo para a construção do curricular de Língua Portuguesa do Município 

de Porto Velho transcorreu respeitando a participação de todos os envolvidos, 

delineando isso em documento construído de forma participativa e democrática 

pelos professores universitários, técnicos educacionais e professores municipais.  

 Um trabalho de muita importância para a aprendizagem dos portovelhenses, 

pois, todos os envolvidos que elaboraram esse documento orientador estão 

diretamente ligados com a educação, independente se atuam com a formação inicial 

de professores ou com a educação básica.  

 

6.3.2.10 Pontuando sobre o sentimento de participante do grupo de trabalho na 

construção do currículo 

 

Encerrando a pesquisa com este grupo de sujeitos, evidenciamos qual era o 

sentimento que eles possuíam por ter contribuído no Referencial de Língua 

Portuguesa para a Rede Municipal: 

 

M1 – Sinto grande satisfação em ter contribuído desse marco histórico na 
educação de Porto Velho e espero que o currículo seja realmente aplicado 
por todos os profissionais da educação. 
M2 – O sentimento é de dever cumprido. Agora precisamos que o currículo 
seja desenvolvido pelos profissionais que estão inseridos nas escolas, que 
o planejamento seja desenvolvido de acordo com o referencial curricular de 
Língua Portuguesa. 
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 Finalizamos este grupo de sujeitos evidenciando que estes se apresentaram 

satisfeitos por terem contribuído no referencial curricular de Língua Portuguesa, e 

que os mesmos, narram da importância que os profissionais precisam em utilizar o 

documento em suas práticas no dia a dia, para proporcionar melhor aprendizado 

para os seus alunos.  

 Evidencia-se que, ao tempo da presente pesquisa e das análises dos dados, 

a Rede Municipal de Educação tem um documento referencial para as unidades 

escolares organizarem com os seus professores os planejamentos de aula. Como 

mencionado pelo sujeito M2, que este planejamento seja desenvolvido de acordo 

com o referencial curricular de Língua Portuguesa.  

Sugere Machado (2006, p. 82), que o “papel do professor é mais do que dar a 

matéria, mais do que „transmitir conhecimentos‟, ao professor compete, 

precipuamente, despertar o interesse dos alunos, fazê-los querer, desejar ter 

vontades, em outras palavras, estimular e semear projetos”. 

O professor é a figura primordial na ação de facilitar o conhecimento, pois, 

esse mecanismo de ensinar precisa de metodologias didáticas para propor 

significados reais dos saberes que estão sendo adquiridos.  

Cabe ao professor apresentar as informações e mostrar aos seus alunos 

como lidar com elas na sociedade. 

 

6.4  O desenvolvimento das ações para o futuro referencial curricular do 

Ensino Fundamental de Porto Velho 

 

Nessa subseção, compor-se-á os dados coletados do questionário Parte II do 

Grupo 03.  

Para referendar as informações recebidas, organizou-se quatro categorias, 

que posteriormente se dividiram em subcategorias.  

As análises foram criadas, conforme as indicações do quadro n 02, a seguir: 
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Quadro n 02 - Categorias e subcategorias de análise do estudo do Grupo 03 

 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

6.4.1 Planejamento da prática pedagógica 
para o processo de qualidade da 
construção curricular para o aluno da rede 
de ensino de Porto Velho 

6.4.1.1 A ocorrência do planejamento e sua 
descrição; 

6.4.2 Conceituando o currículo para 
desenvolver uma proposta do Município de 
Porto Velho 

6.4.2.1 Os embasadores do planejamento 
de aula antes da proposta curricular; 
6.4.2.2 Conceito prévio do currículo antes 
do referencial e a importância do currículo na 
prática e a Mudança conceitual após os 
estudos para o desenvolvimento da proposta 
de Língua Portuguesa. 

6.4.3 Professores da Rede, Técnicos 
Educacionais e Professores Universitários, 
participando e desenvolvendo a proposta 
curricular de Língua Portuguesa nos 
encontros pedagógicos do currículo  

 

6.4.3.1 As informações nas escolas sobre 
a construção da proposta e os aspectos 
motivacionais para os professores 
participarem desse processo de construção 
para o Ensino Fundamental;    
6.4.3.2 As participações nos encontros e 
as contribuições teóricas pautadas do 
currículo para aprendizagem;  
6.4.3.3 A efetivação dos encontros 
promovidos pela SEMED para a finalização 
da proposta nas unidades escolares; 
6.4.3.4 A grande parceria entre a UNIR e a 
SEMED para elaboração do documento 
norteador do ensino fundamental; 
6.4.3.5 O uso do currículo de Língua 
Portuguesa no planejamento de aula e a 
definição dos saberes que serão ensinados 
na Rede Municipal;  
6.4.3.6 Os avanços alcançados com a 
implantação do novo currículo de LP e o que 
deveria ser acrescentado na proposta 
lançada para a Rede de Ensino; 
6.4.3.7 As contribuições e os autores 
disponibilizados para embasamento do 
referencial e a Minha participação enquanto 
professor da Rede de Porto Velho no 
Currículo de LP; 
6.4.3.8 A interlocução dos envolvidos na 
proposta com os demais colaboradores nas 
unidades escolares e o Trabalho coletivo 
entre os envolvidos: professores da rede, 
técnicos e professores doutores da 
Universidade; 

6.4.4  O referencial curricular após o 
lançamento em 2016 

6.4.4.1 Formação continuada para 
aprofundamento do currículo e a semana 
pedagógica de 2017; 
6.4.4.2 Apresentação do documento: 
currículo e a sua utilização do referencial 
curricular em sala de aula. 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora 2017. 
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Categoria 6.4.1. Planejamento da prática pedagógica para execução de saberes 

em sala de aula para o aluno da Rede de Porto Velho. 

Para entender como os profissionais da educação se organizavam em seus 

planejamentos de aula, iniciamos essa categoria para discutir os resultados 

alcançados. Essa categoria foi criada para discorremos como esses sujeitos que 

participaram dos encontros para elaboração da proposta curricular atuavam como 

regentes em sala de aula, bem como, delinear se utilizavam o referencial que 

contribuíram na construção.  

 

6.4.1.1 A ocorrência do planejamento e sua descrição 

 

O planejamento é uma das atribuições necessárias para desenvolver e 

executar uma aula. Para conhecer mais sobre a efetivação do planejamento da 

prática pedagógica, perguntamos aos sujeitos deste grupo: como é feita a 

elaboração do planejamento do eixo curricular de Língua Portuguesa com a 

implantação do Referencial Curricular Municipal de Língua Portuguesa? 

Ao analisarmos as respostas sobre a elaboração do planejamento, obteve-se 

resultado de que todos os sujeitos realizavam o planejamento do eixo curricular de 

Língua Portuguesa na forma semanal para ministrar os saberes em sala de aula.  

Ressalta-se que não existe nenhuma regulamentação oficial da Secretaria 

Municipal de Educação legitimando como deve ocorrer o planejamento dos 

professores nas unidades escolares, assim como ainda não tinha currículo oficial. 

Na visão de Libâneo (2004, p. 125), o planejamento é uma atividade 

permanente de reflexão e ação, cumprindo as seguintes funções: diagnóstico e 

análise da realidade, definição de objetivos e metas e determinação de atividades e 

tarefas. O planejamento das aulas é concretizado nos planos de aula dos 

professores. 

Questionou-se o planejamento ocorre na escola Descreva como ele é 

realizado?  
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Gráfico n 02 

 

     Fonte: Banco de dados da pesquisadora 2017. 

 

Mediante as respostas, observamos no gráfico nº 02 que 83% dizem que 

efetivam este planejamento na escola, os outros 17% não realizam na escola. 

 Nas descrições os sujeitos responderam conforme as pontuações como 

ocorrem o planejamento: 

 
É efetivado por meio do Projeto Político Pedagógico das disciplinas em suas 
áreas de conhecimento a serem trabalhados e como elemento norteador, 
considerando o ano ou série de cada aluno (P1) 
Nas sextas-feiras, na hora em que estão na atividade física. (P2) 
Estou fora de sala. Mas ocorria na escola. Através de encontros semanais, 
todas as sextas os professores da escola se reuniam (P3) 
Em um horário fixado pela direção, as professoras se reúnem para realizar o 
planejamento embasado na ementa e no livro didático (P4) 
Realizado na sala dos professores nos horários de 11h30min às 12h30min 
nas sextas-feiras (P5) 
No horário em que a turma que atuo está nas aulas de educação física (P6) 
Todas as quartas e sextas quando os alunos ficam na atividade física (P7) 
É efetivado nos horários destinado ao Planejamento que ocorre 
semanalmente (P8) 
No momento, estamos sem espaço adequado para planejar. O 
planejamento acontece em casa – (P9) 
Cada professor faz o seu na escola – (P10) 
Nos horários em que os alunos estão na educação física. Duas vezes na 
semana– (P11) 
É utilizado os dias de educação física, sendo duas vezes na semana – 
(P12) 

 
Nos comentários, averiguamos que os sujeitos: P2, P6, P7, P11 e P12 

realizavam o seu planejamento nas unidades escolares no momento em que os 

estudantes estavam participando das atividades da educação física. Outros como o 

P10, salientaram que fazem o seu planejamento na forma individualizada na escola, 

ou em horário definido pela gestão como mencionado por P4. Alguns como P5 e P8 

no término das aulas nas sextas-feiras. E ainda teve o P1, que ressaltou que 

planejava conforme o Projeto Político Pedagógico. E também o P9 que realizava em 
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casa. 

Cabe à escola, nos dias atuais, possibilitar aos alunos o conhecimento 

sistematizado por meio de um planejamento que garanta o significado dos 

conteúdos e que não abandone a historicidade dos mesmos. (LIMA et al, 2012, 

p.163).  

Dessa maneira, o planejamento é uma ação primordial para organicidade dos 

conhecimentos que serão desenvolvidos em sala de aula pelo professor.  

O Município de Porto Velho, através da Lei Complementar n 36037 de 04 de 

setembro do ano de 2009, dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e 

Remuneração dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Ensino 

de Porto Velho, nessa legitimação o Artigo 15 trata da carga-horária destes 

profissionais, bem como sobre o planejamento:  

 
Art. 15. A carga-horária dos profissionais da educação será constituída de: l 
– 20 (vinte) horas semanais; lI – 25 (vinte e cinco) horas semanais; llI – 30 
(trinta) horas semanais; IV – 40 (quarenta) horas semanais.  
§1º Na composição da jornada de trabalho do cargo de professor, observar-
se-á o limite máximo de: I – com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais, a totalidade das horas será destinada para docência; II - com 
cargas horárias de 25 (vinte e cinco) ou 30 (trinta) horas semanais, 
observar-se-á o limite máximo de 20 (vinte) horas para docência e as horas 
restantes para o desempenho das atividades de planejamento. III - com 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais cumprirá jornada de trabalho 
ininterrupta de seis horas diárias, sendo quatro horas e meia de atividades 
de docência e o tempo restante para planejamento. 
§2º Entende-se por atividades de planejamento aquelas destinadas à 
preparação, planejamento, avaliação do trabalho didático, à participação 
com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, articulação com a 
comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta 
pedagógica da escola. 

 

Observamos que os professores independente se estão na unidade escolar 

ou até mesmo em casa deveriam ter como responsabilidade desenvolver os seus 

planejamentos de aula.  

Aliás, como discorrido na Lei Complementar 360 acima, os profissionais da 

Secretaria Municipal de Educação são remunerados para efetivar os seus 

planejamentos conforme os seus regimes contratuais: 20 h/∕a, 25 h/a e 40 h/a. 

Em referência a fundamentação teórica para planejar, perguntamos quais os 

documentos que norteiam o planejamento dos sujeitos, a saber - no momento do 

                                                
37

 Disponível em: 
https://www.portovelho.ro.gov.br/uploads/docman/lc_360_2009_com_alteracoes_feitas_pelas_lc_n._3
70,_n._386.pdf. Acesso em: 05 nov 2017. 
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planejar, quais são os embasamentos teóricos para o desenvolvimento do plano de 

aula? 

Gráfico n 03 

 

       Fonte: Banco de dados da pesquisadora 2017. 

  

 Inferimos que no Gráfico n 03 os resultados demonstram que no momento de 

planejar, 48% utilizam o Livro Didático, seguidos de 35% que estão utilizando o 

Referencial Curricular Municipal, 13% os Parâmetros Curriculares Nacionais e os 4% 

usam a Legislação Educacional (LDB n 9394∕96). 

 Estes resultados alcançados nos delinearam todos esses embasadores, pois, 

os sujeitos podiam assinalar no questionário mais de uma alternativa como resposta.  

 Contextualizamos que o documento norteador para o planejamento das aulas 

está consubstanciado nas informações do Livro Didático, todavia, utilizam também o 

Referencial Curricular de Língua Portuguesa do Município.  

 Verificou-se com as respostas que os professores quando estão elaborando 

os seus planejamentos de aula, se preocupam em utilizar múltiplos documentos 

norteadores para referenciar a sua prática em sala de aula, bem como consultam a 

legislação do sistema educacional do país. 

 O Livro Didático é apontado como um dos embasamentos mais utilizados na 

hora do planejamento. Constatou-se que muitos profissionais ainda se norteiam pela 

sequência trazida no material. Outro ponto se refere que, em algumas unidades 

escolares, o único material disponibilizado para o professor para este momento de 

planejar são esses livros advindos do Ministério de Educação.   

 O Programa Nacional do Livro Didático38 - PNLD é uma iniciativa do Ministério 

da Educação que, por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

                                                
38

 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pnld. Acesso em 07 set 2017.  
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Educação - FNDE, busca suprir as escolas públicas do Ensino Fundamental com 

livros didáticos gratuitos, para as disciplinas de língua portuguesa, matemática, 

ciências, história, geografia, livros literários e dicionários. 

 Analisando um pouco mais os resultados podemos ainda contextualizar que 

mesmo sabendo da existência de um referencial curricular na Rede de Ensino, que 

foi disponibilizado no site da prefeitura: www.portovelho.ro.gov.br, muitos dos 

professores na hora que vão planejar preferem a utilização do Livro Didático. Isso 

também se deve ao fato que a Secretaria Municipal de Educação não entregou o 

Referencial Curricular na forma impressa para as unidades escolares. 

 Outra possibilidade da não utilização do currículo pela maioria dos 

professores se deve ao fato que muitos não têm o entendimento do significado e da 

importância deste documento delineador para o planejamento. Inclusive, ainda há 

muitos professores que definem o currículo e planejamento como simplesmente o 

relacionar dos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula.  

 

Categoria 6.4.2: Conceituando o currículo para desenvolver uma proposta do 

Município de Porto Velho 

 
6.4.2.1 Os embasadores do planejamento de aula antes da proposta 

curricular 

 

Antes da elaboração do currículo, qual era o embasamento que norteava a 

construção dos planejamentos de aula de Língua Portuguesa 

 

Projeto pedagógico das disciplinas do 1º ano e livro didático, projetos e 
pesquisas na internet – (P1) 
No meu caso o que sempre embasou os planos que elaborei em Língua 
Portuguesa foi a Matriz de Referência (P2) 
Livros didáticos do MEC e PCN – (P3) 
A ementa e o livro didático adotado e outros livros usados como suporte – 
(P4) 
O livro didático – (P5) 
Livro Didático e direito de aprendizagem do PNAIC – (P6) 
Os livros didáticos – (P7) 
Era o plano de curso, livro didático e parâmetros curriculares nacionais 
(Pcn´s) – (P8) 
Projeto pedagógico (não atualizado), livros didáticos e pesquisas (livros e 
internet) – (P9) 
Apenas os livros didáticos, ou PCN´s e a realidade da turma – (P10) 
Livros didáticos, LDB, Parâmetros curriculares e outras pesquisas – (P11) 
Livros didáticos – (P12) 
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 Em consonância com a resposta da questão anterior constatamos que os 

sujeitos P1, P2, [...] P12 mencionaram que utilizavam o Livro Didático, e que este 

funciona como fundamentador de seus planejamentos. Os livros didáticos, conforme 

mencionamos anteriormente, fazem parte do Programa Nacional do Livro Didático, 

seguidos de um que utiliza a matriz de referência, direitos de aprendizagem39 do 

PNAIC, e dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Os sujeitos P1 e P9 mencionaram 

que além do Livro Didático se baseiam no Projeto Político Pedagógico, inclusive, um 

destes documentos não se encontra atualizado da unidade escolar no qual estão 

lecionando. 

Novamente o Livro Didático é pontuado pela maioria dos sujeitos participantes 

como embasador para os seus planejamentos de aula. Este material se tornou mais 

acessível para essa ação de planificação, pois, a Secretaria Municipal não tinha 

nenhum documento oficial como referenciador curricular destes planejamentos.  

Ressalta-se também que o currículo também se faz presente nos livros 

didáticos, norteando o trabalho constante dos professores, outro fator é que muitos 

livros didáticos são inseridos em alguns currículos na educação brasileira. 

Enfatizamos sobre os sujeitos que se norteiam pelo PPP como embasador 

para o seu planejamento.  

 

O Projeto Político Pedagógico é o norte do trabalho educativo, não sendo 
um documento restrito à coordenação da escola, não cumprindo somente 
uma exigência legal, mas caracterizando uma necessidade para o bom 
andamento do trabalho. Envolve toda a comunidade escolar, professores, 
alunos, pais, funcionários que, direta ou indiretamente, estão envolvidos no 
processo pedagógico (LIMA et al, 2012, p. 173). 

 

 Além destes dois embasadores teóricos, mencionou-se a utilização dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais.  Este material apesar de ter sido lançado em 

1997, até hoje temos muitos profissionais que norteiam o seu planejamento de aula 

pelas informações inseridas nesse documento, já que este foi elaborado para 

orientar a educação do país numa unificação do processo de ensino e aprendizagem 

no que se refere ao respeito das diversidades regionais, culturais, religiosas e 

políticas. 

 O planejar é uma ação que primeiramente se faz mentalmente, é um 

                                                
39

 As definições dos Direitos e Objetivos de Aprendizagem do PNAIC, são respaldadas na história do 
movimento curricular brasileiro no que se refere à alfabetização mediante o Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa. 
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processo de previsão de tudo aquilo que se pretende alcançar mediante a execução 

de uma prática.  No campo educacional é um procedimento imprescindível para 

prática do professor em sala de aula, pois se faz necessário agir de forma 

organizada daquilo que vai ser ensinado para os alunos. Além disso, é um processo 

de reflexão, avaliação e do funcionamento da proposta pedagógica da escola. 

 

6.4.2.2 Conceito prévio do currículo antes do referencial, importância do 

currículo na prática e a mudança conceitual após os estudos para o 

desenvolvimento da proposta de Língua Portuguesa. 

 

Diante do processo de construção do Referencial de Língua Portuguesa na 

Rede Municipal de Educação, perguntamos para esses sujeitos da pesquisa, qual 

era o seu conceito de currículo antes de participarem dos encontros para elaboração 

deste documento delineador.  

 

Um programa de conteúdos de disciplinas a serem seguidos, que priorize as 
necessidades existentes – (P1) 
Currículo é o conjunto de saberes diversificado que empreende períodos, 
além de ser norteador da nossa prática profissional, tanto de conteúdos 
quanto de metodologias necessárias para o ensino aprendizagem – (P2) 
Currículo não é apenas uma lista de conteúdos a serem aplicados 
diariamente, mais uma explicação de conhecimento e troca de experiência 
no dia a dia dos estudantes – (P3) 
Vejo o currículo com um campo de conhecimento pedagógico na qual se 
destacam as experiências escolares levando em consideração a 
especificidade da escola – (P4) 
Gramática e interpretação de texto; não trabalhava com os descritores 
especificamente – (P5) 
O eixo norteador para elaboração do planejamento didático – (P6) 
O currículo diz o que o professor deve ensinar na sala de aula para ter 
resultado – (P7) 
Currículo é o eixo norteador para trabalhar os conteúdos programados – 
(P8) 
É um instrumento útil para orientar a prática pedagógica, uma ajuda para o 
professor – (P9) 
É um documento muito importante, pois nele irá contar os conteúdos a 
serem trabalhados, objetivos desses conteúdos, tipo de avaliação, ele é que 
nos norteia para que façamos um bom planejamento – (P10) 
Meu conceito é de que enriqueça as atividades de língua portuguesa e que 
abre caminhos para novas técnicas de ensinar, que não seja só mais um 
amontoado de palavras que serão arquivadas – (P11) 
Base para a prática em sala de aula – (P12) 

  
 

 Averiguamos nas respostas que os sujeitos: P1, P2, P3, P8 e P10 entendem o 

currículo como os conteúdos a serem ensinados. Já o P4, conceitua o currículo 

como campo de conhecimento pedagógico. Posteriormente, P5 ressaltou que 
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currículo é gramática e interpretação de texto. Em sequência, P6 frisa que é o eixo 

norteador para elaborar o planejamento didático. Concomitante, tivemos o P7, que 

citou que o currículo diz o que professor deve ensinar em sala. O P9 disse que 

currículo é que orienta a prática pedagógica. Ademais, o P11 mencionou que são as 

novas técnicas de ensinar e, finalizando tivemos o P12 que retratou ser o currículo 

uma base para a prática em sala de aula. 

 Ao analisarmos essas respostas, nos deparamos com sujeitos que em sua 

concepção prévia de currículo tendem a dizer que se trata de um programa de 

conteúdos, de um conjunto de saberes, conteúdos programados, orientador de uma 

prática dos conteúdos programados, um documento que conta com os conteúdos, 

base para a prática do professor, apesar de frisarem que não é uma lista de 

conteúdo a serem aplicados diariamente. Essas respostas nos mostraram que o 

entendimento sobre o conceito ainda é muito reduzido por parte desses sujeitos que 

participaram da pesquisa.  

 Não podemos esquecer que o currículo supõe a concretização dos fins sociais 

e culturais, de socialização, que se atribui à educação de um país, é o reflexo de um 

modelo educativo determinado. 

 Sacristán (2000, p. 15) nos apresenta cinco âmbitos em que o currículo pode 

ser analisado formalmente: 

 

a) O ponto de vista sobre sua função social como ponte entre a 
sociedade e a escola.  
b) Projeto ou plano educativo, pretenso ou real, composto de diferentes 
aspectos, experiências, conteúdos, etc.  
c) Fala-se do currículo como a expressão formal e material desse 
projeto que deve apresentar, sob determinado formato, seus conteúdos, 
suas orientações e suas sequências para abordá-lo, etc.  
d) Referem-se ao currículo os que o entendem como um campo prático. 
Entendê-lo assim supõe a possibilidade de: 1) analisar os processos 
instrutivos e a realidade da prática a partir de uma perspectiva que lhe dota 
de conteúdo; 2) estudá-lo como território de intersecção de práticas diversas 
que não se referem apenas aos processos de tipo pedagógico, interações e 
comunicações educativas; 3) sustentar o discurso sobre a interação entre a 
teoria e a prática em educação.  
e) Referem-se a ele os que exercem um tipo de atividade discursiva 
acadêmica e pesquisadora sobre todos os temas.  

 

 Consequentemente, diante das respostas analisadas, surge a pergunta: Será 

que o conceito de currículo dos demais professores da Rede Municipal também é 

incipiente?  

Percebe-se que o entendimento dos sujeitos em sua maioria está pautado em 
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pensar que o currículo é um rol de conteúdos que ele irá utilizar em sala de aula, ou 

seja, uma receita a ser seguida. Atestamos que o currículo é um conjunto de 

saberes estreitamente ligado a disciplinas e as situações cotidianas, norteado por 

interesses científicos, porém, consubstanciado para a construção de saberes diários 

necessários para a formação do cidadão inserido em uma sociedade. 

Ademais, Sacristán (2000, p. 26) infere que o “currículo acaba numa prática 

pedagógica, sendo a condensação ou expressão da função social e cultural da 

instituição escolar, é lógico que, por sua vez, impregne todo tipo de prática escolar”.  

Nesse contexto, percebeu-se pelas análises, que existe a necessidade de 

criar sessões de estudo sobre o currículo daquilo que discorrem os autores Silva, 

Arroyo, Sacristán, Lima, para os professores da Rede de Ensino de Porto Velho, 

pois, somente desta forma, conhecerão a significação efetiva da conceituação do 

currículo. 

O professorado precisa desenvolver sua funcionalidade embasada em uma 

prática com qualidade para ministrar os saberes em sala de aula. Da mesma forma 

que houve a necessidade de sabermos a conceituação prévia desses sujeitos sobre 

o currículo, precisou indagarmos sobre a importância que os mesmos delineiam este 

documento para a prática pedagógica. Assim, perguntamos qual a importância que 

seria atribuída ao currículo para a prática pedagógica em sala de aula. 

 

A elaboração das propostas que contribuam para a geração de conteúdos 
culturais que possa ser apresentado aos alunos, que auxiliem o professor 
na elaboração das atividades para a sala de aula – (P1) 
Entendo ser o currículo de relevância fundamental, porém na prática mesmo 
ele não está sendo executado. A exemplo posso citar: que os 
planejamentos são feitos de forma individualizado e sem pautar no currículo 
do município – (P2) 
Melhorar o aprendizado dos alunos mediante a vivência cotidiana durante a 
pratica em sala de aula e sua realidade em sua comunidade – (P3) 
Considero-o como uma ferramenta a mais de trabalho p/ auxiliar 
principalmente o planejamento – (P4) 
Para melhor desenvolvimento e aprendizado – (P5) 
De fundamental importância, pois, nos dá o embasamento teórico para 
nortear nossas ações em sala de aula – (P6) 
O currículo da o norte da ação do professor para sala de aula, ele é muito 
importante para alcançarmos o ensino dos nossos alunos – (P7) 
Ele é essencial na elaboração do plano semanal – (P8) 
Orientar as atividades educativas, as formas como executá-las, além de 
definir suas finalidades – (P9) 
O currículo é a identidade das disciplinas, com ele nós professores 
podemos fazer um planejamento diversificado – (P10) 
É sempre importante ter embasamento teórico, para que se possa 
assegurar a prática didático-pedagógica – (P11) 
De extrema importância, sendo o currículo uma grande ferramenta de apoio 
– (P12) 
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 Antes de analisarmos as falas dos sujeitos precisamos fazer o diálogo 

epistemológico para entender que o currículo não está envolvido em o simples 

processo de transmissão de conhecimentos e conteúdos mediante a ação 

professoral. 

O currículo é o instrumento primordial e de extrema importância para o 

desenvolvimento e para o bom desempenho do trabalho do professor em sala de 

aula, pois abrange os saberes a serem desenvolvidos, apresentados e trabalhados 

com os alunos em sala de aula, incluindo também o comprometer-se com o social e 

o político. 

Neste sentido, Lima e Santos (2007, p. 23) afirmam que o currículo:  

 

Possui um caráter político e histórico e também constitui uma relação social, 
no sentido de que a produção de conhecimento nele envolvido se realiza 
por meio de uma relação entre pessoas. Ou seja, o conhecimento, a cultura 
e o currículo são produzidos em um contexto onde existem relações sociais 
de poder e que não se deve esquecer que o currículo não deve ser utilizado 

apenas como uma ferramenta de consumo e de produção.  
 

Analisando as respostas dos sujeitos, atestamos que P1 disse ser o auxílio 

para o professor na elaboração das atividades. Em seguida P3 e P5 frisaram que é 

para melhorar o aprendizado. Já P4 e P12 designam-no como ferramenta de apoio. 

Para P6 e P11 delegam ser de fundamental importância para dar embasamento 

teórico para o professor. Continuando P7, falou que é dar um norte a ação. Porém 

P8 indagou ser essencial para o plano semanal. E P9 contextualizou que o currículo 

orienta as atividades educativas. Encerrando, o P10 disse: que é a identidade das 

disciplinas. 

 É possível compilar das respostas apresentadas que a maioria dos sujeitos 

apontou que o currículo colabora na melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem, que se trata de um embasamento teórico para os professores 

utilizarem em suas ações, é também o documento que orienta, serve como 

ferramenta de apoio para ser delineado em sala de aula, proporciona elaborar 

atividades educativas na prática pedagógica, tem a relevância fundamental para o 

planejamento, um documento que é a identidade das disciplinas.  

As respostas mostram todas as prerrogativas que compõem a essência do 

real significado do currículo quando pontuaram que: colabora na melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem, e o embasador teórico para os professores em 

suas práticas, orientador, ferramenta de apoio para delineamento dos saberes em 
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sala de aula, elaborar atividades educativas, relevância fundamental para o 

planejamento, é a identidade das disciplinas.  

Neste sentido, podemos delinear que o currículo pontuará os saberes que 

devem ser executados pelos professores em sala de aula, pois essa ação é 

fundamentada na melhoria do processo de ensino. 

Inicialmente nas respostas a respeito da construção do currículo ficava 

evidente a compreensão minimalista de currículo como o rol de conteúdos, as 

respostas apresentadas aqui ressaltam a ampliação da compreensão do conceito de 

currículo e as dimensões que ele assume no processo educativo. 

Também ficou indubitável a superação da compreensão epistemológica de 

currículo, quando Silva (2005, p. 23) menciona que o “currículo é um dos locais 

privilegiados onde se entrecruzam saber e poder, representação e domínio, discurso 

e regulação. O currículo corporifica relações sociais”. 

 As respostas pontuadas demonstram que os sujeitos têm uma significação 

conceitual que está sendo ampliada em torno do termo currículo, mencionaram que 

para a prática pedagógica do professor em sala de aula é o documento 

imprescindível, do qual a importância está interligada no processo de aprendizagem 

produzida nos estudantes pelos professores. 

No currículo se entrecruzam componentes e determinações muito diversas: 

pedagógicas, políticas, práticas administrativas, produtivas de diversos materiais, de 

controle sobre o sistema escolar, de inovação pedagógica (SACRISTÁN, 2000, p. 

32). A atuação profissional dos professores está condicionada pelo papel que lhes é 

atribuído no desenvolvimento do currículo.  

Enquanto pesquisadora posso dizer: que o currículo é a expressão da função 

socializadora da escola, que é um instrumento que cria uma gama de usos, de modo 

que é um elemento imprescindível para compreender o que costumamos chamar de 

prática pedagógica.  

Ao iniciar a pesquisa foi possível perceber que a parte significativa dos 

professores possuíam o entendimento de currículo vinculado à perspectiva 

tradicional de ensino, em decorrência disto, indagamos se houve mudança no 

entendimento dos sujeitos sobre currículo depois da construção deste Referencial 

Curricular da Rede Municipal de Porto Velho. E solicitamos que especificassem:  

 

Sim. Pois as propostas apresentadas pelos professores, tornam os mesmos 
responsáveis pela estrutura do Currículo, trazendo propostas de trabalho 
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atualizadas e próximas da realidade para o processo de ensino – (P1) 
Não mudou, pois sempre entendi o currículo como algo válido, pena que na 
realidade que vivo no momento em sala de aula esse não é um referencial 
em nossos planejamentos – (P2) 
Sim. Muitos profissionais questionaram a falta de apoio na construção de 
seus planejamentos. Com a construção do referencial curricular que 
permitiram esses profissionais também colaborarem, proporcionando assim, 
uma visão mais ampla e mais eficaz para o ensino e aprendizado dos 
estudantes – (P3) 
Não. Continua sendo a mesma, serve como base para prática em sala de 
aula – (P4) 
Sim. Foram melhores selecionados – (P5) 
Não. Porque os eixos norteadores continuam os mesmos – (P6) 
Sim. O currículo trouxe clareza para planejarmos nossas aulas, pois, ficou 
em uma linguagem simples e objetiva – (P7) 
A partir da construção do currículo, veio facilitar o desenvolvimento da Rede 
Municipal no trabalho em conjunto – (P8) 
Sim. Tive uma orientação das atividades educativas, as formas de executá-
las e definindo as suas finalidades – (P9) 
Sim, até porque antes da construção não tínhamos acesso ao currículo, 
hoje entendo a sua importância tanto para o planejamento, quanto para o 
conhecimento escolar – (P10) 
Não. Só veio acrescentar ao que já fazíamos– (P11) 
Sim. Um referencial vem sempre a somar a prática – (P12) 

 

Ao discorrermos sobre as respostas percebemos que: P1, P3, P5, P7, P9, 

P10 e P12, sete dos doze sujeitos participantes disseram que mudaram as suas 

concepções conceituais sobre currículo, narrando que essa proposta trouxe 

atualizações, visão ampla e eficaz para o ensino e aprendizagem, foram melhores 

selecionados, trouxe clareza para os planejamentos, orientação das atividades 

educativas, importância para o planejamento. 

Por conseguinte, para P2, P4, P6, P11, quatro dos doze participantes 

expuseram que não mudaram as suas definições, mas já dispunham da concepção 

de currículo que foi delineada pelo GT de construção do Currículo de Língua 

Portuguesa, isso denota que todos têm o entendimento de currículo ampliado, ou 

pelo menos melhorado, pois entendia o currículo como algo válido, que já servia 

para a prática pedagógica, que os eixos continuam os mesmos, e que só veio 

acrescentar ao que já faziam. Todavia, o P8 frisou que o currículo facilitou o 

desenvolvimento da Rede Municipal mediante um trabalho em conjunto.  

 As falas em sua maioria mencionaram que as concepções que tange sobre o 

conceito de currículo mudaram por terem agora um documento que norteia os 

planejamentos.  Ao fazermos a contextualização destes sujeitos que anteriormente 

entendiam o currículo apenas como o rol de conteúdos, ou programa de disciplinas, 

percebeu-se que os estudos proporcionados nos encontros de elaboração do 
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currículo proporcionaram entender o currículo com o seu significado real para o 

ensino, quando disseram que entendem a importância do planejamento.  

 Todavia, ainda tivemos quatro sujeitos que mencionaram que nada mudou na 

forma conceitual de pensar o currículo, pois, atestaram que os eixos norteadores de 

Língua Portuguesa continuavam os mesmos, e que nada acrescentou ao que 

realizavam. Estes sujeitos que afirmam que não houve mudanças conceituais, 

disseram que já fazem dessa forma, pois já implementavam o que é proposto no 

currículo como direitos de aprendizagem e por isso estes professores consideram 

que já praticavam, o que preconiza o currículo de Língua Portuguesa, como lembra 

Silva (2004, p. 14): 

 
Talvez mais importante e mais interessante do que a busca da definição 
última de „currículo‟ seja a de saber quais questões uma „teoria‟ do currículo 
ou um discurso curricular busca responder, no entanto, é fundamental a 
percepção de que a questão central que serve de pano de fundo para 
qualquer teoria do currículo é a de saber qual conhecimento deve ser 
ensinado.  
 

 Partindo do que se deve ensinar que a proposta municipal propõe a 

construção de saberes embasados em uma organização curricular dos conteúdos 

que:  

 
Traduz a intencionalidade, explicitada desde o primeiro momento, de que 
esta construção fosse a articulação simbiótica entre os saberes da 
academia, dos (as) professores (as) e aqueles que emergem e constituem-
se na prática cotidiana da sala de aula e de outros agentes formativos 
presentes nas rotinas educativas, constituindo-se num processo 
democrático para a construção de saberes escolares e do cotidiano, num 
processo que privilegia a formação do cidadão crítico e reflexivo 
(REFERENCIAL CURRICULAR LP, 2016, p. 08). 

  

 Observamos nessa subcategoria que os sujeitos tiveram mudanças 

significativas do conceito prévio que tinham sobre o currículo, e que essas novas 

aquisições dos novos saberes ocorreram depois da construção da proposta 

curricular, mesmo aqueles que pontuaram que não houve nenhuma alteração 

partiram do pressuposto que muitas vezes o romper de paradigmas de muitos 

profissionais da educação ainda esbarra no enfretamento para a qualidade do 

processo de aprendizagem.  

 Essas mudanças conceituais ocorreram nesses sujeitos que participam desta 

pesquisa, porém, se faz necessário também promover essas mudanças para os 

demais professores da Rede Municipal de Porto Velho, para que todos tenham um 
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conhecimento unificado sobre o currículo.  

 

Categoria 6.4.3: Professores da Rede, Técnicos Educacionais e Professores 

Universitários, participando e desenvolvendo a proposta curricular de Língua 

Portuguesa nos encontros pedagógicos do currículo 

 
 Nessa categoria utilizamos as narrativas do primeiro grupo de sujeitos 

participantes dessa pesquisa para analisarmos juntamente com as respostas obtidas 

deste terceiro grupo, nas subcategorias que tratarem sobre a organização da 

construção da Proposta Curricular Municipal de Porto Velho. 

 

6.4.3.1 As informações nas escolas sobre a construção da proposta e os 

aspectos motivacionais para os professores participantes desse processo de 

construção para o Ensino Fundamental 

 

Perguntamos aos sujeitos: como ficaram sabendo das informações referentes 

a construção da nova proposta curricular do Ensino Fundamental do Município de 

Porto Velho 

 

Convocação pela direção da escola – (P1) 
Através dos encontros que enquanto professora era intimada a participar, 
porém, a retornar das formações nem uma retrospectiva, era nos solicitado, 
penso que nos planejamentos deveríamos ser cobrados a colocar em 
prática com a equipe escolar – (P2) 
Através de comunicado da SEMED e frequentes reuniões com docentes e 
gestores – (P3) 
Através de documento enviado para escola – (P4) 
Através da SEMED – (P5) 
Através da Gestão da Escola, por meio da coordenação pedagógica – (P6) 
A gestora avisou para todos da escola – (P7) 
Através da escola – (P8) 
Pela própria escola (coordenação) – (P9) 
Através de um documento que foi enviado para escola nos convocando para 
a formação curricular – (P10) 
Através dos gestores da escola– (P11) 
Através dos colegas – (P12) 
 

 Em seguida, verificamos que todos os doze participantes ficaram sabendo da 

construção da nova proposta curricular através de comunicados da SEMED, da 

gestão escolar, da coordenação da própria escola, de documentos enviados, de 

encontros realizados, ou até mesmo por colegas.  

 As informações sobre o processo de construção da nova proposta curricular 
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para o ensino fundamental do Município foi comunicado primeiramente para todos os 

gestores em uma reunião realizada no Centro de Formação, onde aproveitou-se 

para apresentar o plano de ação, o coordenador municipal da proposta, bem como, 

os grupos dos eixos curriculares que seriam formados, e na propositura deste 

momento entregou o ofício para o elencado gestor onde convidava-se todos os 

professores para participar dos encontros para elaboração deste currículo. 

 Ressalta-se que as escolas rurais também foram oficializadas sobre a 

elaboração da proposta e sobre o convite para que os professores integrassem os 

grupos de trabalho, porém houve um mecanismo diferenciado devido ao trâmite de 

diárias para o deslocamento dos mesmos.  

 Mesmo sendo convite, percebeu-se que alguns dos sujeitos mencionaram 

que ficaram sabendo sobre a proposta curricular da Rede Municipal de Educação, 

através de uma convocação.  

 Vale ressaltar, que a DIEFUN no ano de 2014, oficializou toda as unidades 

escolares informando sobre o processo de construção do Currículo do Ensino 

Fundamental, e ao mesmo tempo efetivou o convite para todos os professores, não 

houve convocação. 

O processo de elaboração da proposta curricular menciona que a ação seria 

participativa e democrática como a melhor forma para conduzir os procedimentos. 

Sendo assim, procuramos saber: quais aspectos motivaram os professores a 

participarem da elaboração do currículo de Língua Portuguesa de Porto Velho? 

Como foram escolhidos na escola para participar da elaboração do Currículo? 

 
Fui convocada pela direção da escola para contribuir através de um 
documento da SEMED – (P1) 
Como os encontros de formação estavam contemplados dentro do 
calendário escolar, e esses não eram contados como dia letivo, éramos 
liberados para ir para formação – (P2) 
Melhorar a qualidade do ensino em nossa cidade. Todos os professores que 
atuam no segmento do fundamental foram convidados a participar das 
reuniões – (P3) 
Não tenho conhecimento de como foi feita essa escolha, participei apenas 
de um encontro (por conta do atraso no calendário, não tive mais 
disponibilidade) – (P4) 
Para melhorar o aprendizado e desempenho dos alunos, fomos escolhidos 
pela necessidade do aprendizado e acompanhamento – (P5) 
Por orientação da coordenação pedagógica por se tratar de uma proposta 
de capacitação para os professores alfabetizadores – (P6) 
A gestora nos convidou para irmos para as discussões, pois, era o momento 
de todos darem a sua opinião – (P7) 
Para atualização da nova proposta – (P8) 
O motivo é a sua importância. Todos os professores foram convidados – 
(P9) 
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Os professores foram divididos em sala por anos que trabalha, cada sala 
tinha um coordenador que ministrava o estudo – (P10) 
Convite pela gestão da escola – (P11) 
Recebi a informação pelos colegas e fui participar – (P12) 
Nosso maior desafio era juntar os professores das zonas urbana e rural, o 
qual tivemos a colaboração da Secretária da Educação na época, para o 
deslocamento de seus núcleos até as escolas onde ocorreriam os encontro 
- (C1) 

 

 Verificamos que o P1, disse ter sido convocada pela direção para contribuir 

na elaboração do currículo, enquanto para o professor P2 disse que estes encontros 

para elaboração estavam contemplados no calendário escolar. Na sequência os: P3, 

P5, P6, P7, P8, P9 e P11 mencionaram que foram convidados, pois a elaboração 

evidenciaria em melhorar o aprendizado, melhorar a qualidade do ensino, por se 

tratar de uma capacitação, era também o momento para todos darem as suas 

opiniões, para atualização de uma nova proposta e pela importância. Já o P10 

ressaltou que foram divididos por anos que trabalhavam. E o P12, disse ter recebido 

informações dos colegas, mas foi participar assim mesmo. Porém o P4 disse não 

saber como foi a escolha por ser da zona rural e está com o calendário escolar em 

atraso.  

 Nas falas, podemos contextualizar que a maioria se sentiu convidada e 

integrada na elaboração da proposta curricular, pela importância que essa traria em 

termos de atualização e premissas com intuito de melhorar o aprendizado com 

qualidade. Mesmo alguns dizendo que foram convocados o que nos remete a uma 

imposição ou avisados por colegas, eles participaram da elaboração assim mesmo.  

Outros mencionaram que nem ao menos lembram de como foram realizadas as 

tratativas para escolher quem iria participar.   

 Ressaltamos que não houve convocação da Secretaria Municipal de 

Educação, houve um documento que oficializou esse convite, todavia a participação 

no processo de elaboração da proposta ocorreu de forma voluntária, e os 

professores que aceitaram tiveram total liberdade de permanecer ou sair 

posteriormente dos Grupos de Trabalho, bem como, escolher qual o GT gostaria de 

colaborar. 

 Entende Sacristán (2000, p. 32), que o currículo, com tudo o que implica 

quanto a seus conteúdos e formas de desenvolvê-los, é um ponto central de 

referência na melhora da qualidade do ensino, na mudança das condições da 
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prática, no aperfeiçoamento dos professores, na renovação da instituição escolar em 

geral.  

 O currículo aparece, assim, como o conjunto de objetivos de aprendizagem 

selecionados que devem dar lugar à criação de experiências apropriadas que 

tenham efeitos cumulativos avaliáveis. 

 A proposta foi pensada pela Divisão de Ensino Fundamental numa 

perspectiva em que todos os professores fossem participantes e se sentissem 

pertencentes ao processo deste documento que nos próximos anos iria delinear o 

processo educativo. Essa afirmativa fica bem evidenciada quando analisamos a 

narrativa do C1, ao mencionar que o maior desafio era reunir professores das zonas 

urbanas e rurais.  

 

6.4.3.2 As participações nos encontros pautados para discussão e 

desenvolvimento do currículo e as contribuições teóricas pautadas do 

currículo para aprendizagem 

 

Durante o processo de elaboração do currículo de Língua Portuguesa 

ocorreram seis encontros para os professores. Destes encontros perguntamos: 

quantos os sujeitos participaram 

 

Gráfico n 04 

 

    Fonte: Banco de dados da pesquisadora 2017. 

  

 O gráfico n 04 nos mostra quantos encontros os sujeitos integraram-se para 

colaborar na elaboração da proposta curricular municipal. Demonstrando que 43%  

participaram de um a dois encontros, 33% de todos os encontros promovidos, 17 % 
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de dois a três e 8% de três a quatro.  

 Muitos professores da Rede de Ensino não participaram, principalmente os 

professores lotados na zona rural. Estes não vieram por inúmeras questões, mas em 

sua maioria, devido a não tramitação de diárias que deveriam ser disponibilizadas 

pela Secretaria Municipal de Educação. 

 Com esses resultados apontados no gráfico percebeu-se que a participação 

desses sujeitos nos encontros foi considerada muito pequena. Apesar que na zona 

urbana esses encontros foram previsto no calendário escolar, mesmo assim, o 

número de encontros participados teve um percentual muito  menor do que deveria 

ter ocorrido. Outro fator que desencadeia esse número se deve a rotatividade de 

professores nas unidades escolares. 

 No que tange a participação da zona rural, sabe-se que inúmeras são as 

dificuldades que já foram pontuadas em análises anteriormente realizadas, como: 

calendário de ano letivo atrasado, diárias que precisam ser liberadas para 

proporcionar o deslocamento até a capital. 

 Os resultados apontados configuram que independente dos quantitativos de  

encontros, os mesmos em algum momento estiveram colaborando na elaboração da 

proposta curricular. 

 O currículo teve em sua propositura desenvolver um trabalho de cunho 

democrático, mas nem todos os membros que participaram da elaboração puderam 

vir em todos os encontros, alguns mencionaram que devido ao cumprimento do 

calendário escolar que estava em atraso o ano letivo ou pela distância das unidades 

escolares da zona rural para o município, ou até pela falta de comunicação. 

 O cunho do trabalho da proposta teve como meta: uma ação democrática e 

participativa para que todos os professores municipais pudessem colaborar na 

elaboração do referencial, todavia, os entraves burocráticos e financeiros 

emperraram a participação de um maior número de profissionais da zona rural. No 

que se refere aos professores da zona urbana, esses entraves não foram 

ocasionados, pois as datas pleiteadas para os encontros estavam previamente 

agendados no calendário do ano letivo, o que possibilitou e proporcionou maior 

atuação. 

De acordo com as leituras efetivadas compreendeu-se que empiricamente o 

currículo é tudo que se ensina e se aprende no âmbito educacional. Significa que o 

trabalho em sala exige ir além da lista de conteúdos. O trabalho docente supõe criar, 



154  
 

recriar, fazendo o currículo conforme a necessidade da cultura, comunidade, 

incluindo as experimentações para aprendizagem. 

Nessa perspectiva nos aproximamos da ideia de que:  

 

[...] O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O 
currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, no 
currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, discurso, 
documento. O currículo é documento de identidade. (SILVA, 2005, p. 150).  

 

O currículo é o documento norteador da prática professoral para desenvolver 

os conteúdos e metodologias necessários para o processo de ensino e 

aprendizagem em sala de aula. Assim, solicitou-se aos sujeitos: Descreva a sua 

compreensão de como o currículo pode contribuir. 

 

Como os conteúdos das disciplinas que devem atender as necessidades e 
trazer orientações à pratica pedagógica dos professores de forma 
atualizada, organizada aos alunos com o objetivo de enriquecer a formação 
dos mesmos – (P1) 
Contribui no sentido de estarem (no caso os alunos da rede) apreendendo 
os mesmos conteúdos, para não ocorrer de um aluno ser transferido da 
zona leste, para zona sul, por exemplo, e ficar no prejuízo de alguns 
conteúdos – (P2) 
Pode contribuir na relação entre professor, aluno, gestor e professor, 
permitindo assim a construção social do conhecimento – (P3) 
Norteando as práticas diárias, desde o planejamento até a execução – (P4) 
Sendo de grande valia, ajuda a melhorar o ensino-aprendizagem – (P5) 
Para atuar de forma coerente com o currículo nacional e beneficiar os 
alunos com os direitos de aprendizagem do PNAIC – (P6) 
Como o documento vem detalhado, na hora que vou planejar utilizo o 
currículo como base junto com o livro didático. Daí percebo que o currículo 
me esclarece as dúvidas que eu venha ter, pois já sou formada há mais de 
vinte anos – (P7) 
Melhorar a prática em sala, para um melhor aprendizado do aluno – (P8) 
Assegurando a livre comunicação entre todas as áreas – (P9) 
O currículo é a identidade da disciplina, nele estão os conteúdos, os 
objetivos, e tudo aquilo que nós, professore,  precisamos para fazer um bom 
planejamento – (P10) 
Este currículo voltado mais para alunos e professores da zona urbana. No 
campo (zona rural) nunca temos a certeza de nada, pois há muitos 
imprevistos e precisamos estar adaptando tudo – (P11) 
Contribui, dando ao professor norte para sua prática em consequência 
melhor desempenho ensino-aprendizagem – (P12) 

 

Ao analisarmos as respostas dos sujeitos referente às contribuições que 

podem vir do currículo, podemos discorrer que cada participante pontuou ou 

reafirmou um conceito referente ao objeto da pesquisa. 

Para P1 define-se como sendo os conteúdos das disciplinas que deve 

atender as necessidades, em seguida teremos P2 que tem o sentido de todos da 
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rede aprender os mesmos conteúdos, afirmando com os dois sujeitos teremos P10 

dizendo que é a identidade da disciplina, nele estão os conteúdos. Nessas falas 

respectivamente, encontramos o currículo prevalecido em uma conceituação de rol 

de conteúdos. 

Por conseguinte, P3 frisou que contribui nas relações entre todos da escola e 

dessa ação permite-se a construção social do conhecimento. Nesta análise, 

poderemos enunciar também o que discorreu P4 que disse que norteia as práticas 

diárias. Afirmando ainda esse ponto do conhecimento, e das práticas diárias para a 

aprendizagem, teremos P5 discorrendo que é de grande valia para melhorar a 

aprendizagem, essa fala concorda com P8 quando este disse que melhora a prática 

em sala, para um melhor aprendizado do aluno. Assim, percebemos que o currículo 

delineia a organicidade da unidade escolar para os saberes que devem ser 

ministrados, também colabora na questão do relacionamento entre as pessoas, pois, 

para aprendem o individuou deve se inserir em um contexto social, além disso, 

melhora o processo de ensino e aprendizagem.  

Na sequência de análise P6 falou que entende como atuação coerente com o 

currículo nacional para beneficiar os direitos de aprendizagem do PNAIC. Atestando 

com a fala anterior que disse sobre legislações que organiza o sistema educacional, 

virá P7 referindo que utiliza o currículo como base junto com o Livro Didático devido 

ser formada há mais de vinte anos. Essas falas asseveram que os sujeitos 

conhecem a regulamentação legal da educação básica no Brasil ao falar do currículo 

nacional (LDB 9394∕96) e dos Direitos de aprendizagem do Pacto pela Alfabetização 

na Idade Certa, bem como, o manuseio do livro didático que também traz em seu 

escopo um currículo que deve ser efetivado em sala de aula.  

Prosseguindo, P7 declarou que assegura a livre comunicação entre todas as 

áreas, nessa fala percebeu-se que todos eixos curriculares podem ser desenvolvidos 

interdisciplinarmente para assegurar o processo de ensino e aprendizagem. 

Fechando essas respostas analisadas obteve-se as elocuções do P11 ao 

exprimir que o currículo é voltado mais para alunos e professores da zona urbana, 

pois existem imprevistos no campo, e inúmeras incertezas. A educação é única, o 

currículo é um documento único para delinear as práticas pedagógicas para os 

professores desenvolverem o ensino em sala de aula, o que deve acontecer na zona 

rural é a utilização de metodologia para execução deste currículo conforme as 

necessidades do campo. Caberá ao professor adaptar práticas para a localidade 
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rural no qual está inserida a unidade escolar, o aluno do campo não pode ficar 

alheiro do conhecimento independente de sua localização geográfica.  

Essas falas preceituaram dentro de suas concepções que o currículo baseia 

em conteúdo das disciplinas que devem atender às necessidades e trazer 

orientações, no sentido em que todos os alunos aprendam mediante a interação 

entre todos da escola na perspectiva de construir o conhecimento, beneficiando com 

direitos de aprendizagem e assim melhorando a prática em sala de aula, para fazer 

um bom planejamento para melhor desempenho do ensino e aprendizagem.  

 O currículo é a série estruturada de resultados pretendidos de aprendizagem, 

pois, prescreve os resultados do ensino. Não prescreve os meios, as atividades, os 

materiais ou o conteúdo de ensino que devem ser utilizados para a consecução dos 

métodos.  

“O alvo central da atenção dos que adotam essa definição volta-se para as 

regras de formulação dos objetivos, para o exame das relações entre os objetivos 

que constituem o currículo” (MOREIRA, 1997, p. 13). 

Assim, todos os participantes apontaram saber sobre as contribuições 

significativas que o currículo permeia para a prática professoral em sala de aula, 

mesmo quando se fala que o currículo foi pensando somente para zona urbana, 

engana-se o sujeito, pois, o currículo é único, o que deve ocorrer é um planejamento 

conforme a realidade em que o currículo será efetivado.  

Não adianta ter um currículo se ele não for colocado em prática no 

planejamento dos professores. 

Ademais o currículo encontra-se legitimado na LDB 9394/96, no Art. 26: 

Quando discorre que os currículos da educação básica devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. 

 

6.4.3.3 A efetivação dos encontros promovidos pela SEMED para a finalização 

da proposta nas unidades escolares 

 

Os encontros para elaboração da proposta curricular eram organizados para 

promover as discussões dos professores e pontuar as suas contribuições juntamente 

com os professores universitários e técnicos. Para sabermos como que discorria 
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esses encontros, pedimos aos sujeitos que mencionassem como eram realizadas as 

formações sobre a Proposta Curricular promovida pela SEMED: 

 

Realizadas por meio de reuniões em grupos, separados por disciplina, onde 
todos contribuíam com ideias e observações – (P1) 
As formações foram realizadas em algumas escolas do Polo ou zona. 
Exemplo: os professores da escola tal, tal se reuniam na escola X para 
estudarem e propor o que deveria conter na Proposta Curricular – (P2) 
Foi proposto um calendário de encontros, onde todos reuniam-se por seus 
respectivos polos (núcleos de ensino) e discutíamos as propostas para a 
construção do currículo – (P3) 
Contribui praticamente à distância, mas a que consegui vir, colocava-se o 
material, lia-se e discutia, colocando as contribuições – (P4) 
Através de oficinas, palestras – (P5) 
Através de encontros, palestras – (P6) 
As formações eram em escolas polarizadas – (P7) 
Através de encontro em diversos setores (escolas) – (P8) 
Reunião com o corpo docente e coordenação – (P9) 
Foram realizados em uma escola da Rede Municipal, e cada professor, em 
uma sala dividida pelo ano que ativa – (P10) 
Encontros nas escolas – (P11) 
Encontros previamente agendados – (P12) 
Vários encontros com os Grupos de Trabalho, onde professores da UNIR e 
da SEMED passaram a se encontrar para alinhar conhecimentos – C1 
 

Os resultados analisados demonstram pelas falas quando P1 narra que era 

realizada por meio de reuniões em grupos, P3 pontuou que todos se reuniam em 

seus respectivos polos. Afirmando que essas formações aconteciam em reuniões, 

teremos P9 que disse que reuniam o corpo docente e coordenação. 

A forma que se definiu foi polarizar em algumas unidades escolares para que 

os professores se deslocassem a esses locais para participação destes encontros, 

essas respostas foram pontuadas nas falas: P2 exprimiu que as formações foram 

realizadas em algumas escolas do Polo para estudarem o que deveria conter na 

Proposta Curricular; P7 informou que eram em escolas polarizadas; P8 nos narrou 

que ocorreu através de encontros em diversos setores (escolas); Já P10 disse que 

foram realizados em uma escola da Rede Municipal e P11 mencionou que houve 

encontros nas escolas. 

Percebemos que houve pela coordenação um cuidado em organizar vários 

espaços em algumas unidades escolares para que este momento de estudo não 

fosse pautado em quantitativo de participantes, mais sim na qualidade que seria 

desenvolvida por pequenos grupos discutindo e elaborando a proposta. Outro ponto 

destacado deve-se ao cuidado da coordenação municipal do currículo em deixar 

uma prévia de agendamento de datas desses encontros, como afirmou P12: 

encontros previamente agendados. 
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Na sequência, traremos as falas de P5 que falou que aconteciam através de 

oficinas e palestras, e concordando as respostas veremos P6 que afirmou que eram 

através de encontros e palestras. Nessas falas, percebeu-se como eram 

desenvolvidos esses momentos de estudo. 

Todavia, P4 disse que contribuiu a distância. Esse sujeito desenvolve sua 

funcionalidade em uma unidade escolar da zona rural, devido há alguns fatores não 

contribuiu em todos os encontros, mais acompanhava. 

Neste sentido, ressaltamos que essas situações de contribuições à distância 

também ocorreram, pois, em algumas ocasiões os professores dialogavam em suas 

respectivas unidades escolares, e posteriormente os membros do GT recolhiam as 

sugestões e inseriam na proposta. Esses episódios ocorreram em 2015 na semana 

pedagógica, e seguidamente no ano de 2016, após os encontros para elaboração do 

currículo. 

 Pelas respostas, podemos entender que esses encontros foram agendados 

em um calendário previamente organizado, que as reuniões ocorreram em diversas 

escolas polos, e que cada eixo curricular era discutido em salas separadas, e que se 

trabalhavam em grupos para expor e contribuir na elaboração do currículo. 

 O currículo é a maneira como concebemos a sociedade, o homem, a 

educação, a escola e a aprendizagem (LIMA et al 2012, p. 171). 

 A SEMED era a responsável pela organização destes encontros para a 

elaboração da construção curricular, as datas eram agendadas e comunicadas via 

ofício, bem como, inserções no calendário do ano letivo para assegurar que os 

encontros fossem realizados. Outro ponto dessa organização pautou-se em fazer 

escolas polos para não maximizar o quantitativo de professores em salas, e dessa 

maneira possibilitar um ambiente favorável para discussões e estudos.  

 Analisamos quando utilizamos a narrativa da C1 ao frisar que vários 

encontros com os Grupos de Trabalho, onde alguns professores do Núcleo de 

Ciências Humanas da UNIR, especificamente do Departamento de Educação, e da 

SEMED passaram a se encontrar para alinhar conhecimentos. Nesses encontros 

pelas falas além da elaboração também ocorreriam muitos estudos. 

 

6.4.3.4 A grande parceria entre a UNIR e a SEMED para elaborar o 

documento norteador do ensino fundamental de Porto Velho 
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Consideramos importante saber: a parceria firmada entre a Universidade 

Federal de Rondônia por meio do Departamento de Educação (formação inicial de 

professores) e os professores da Rede Municipal (formação da educação básica), 

propiciou o entendimento da construção do documento para o Ensino Fundamental 

que contribuía para o desenvolvimento dos conhecimentos necessários para os 

objetivos de aprendizagem Descreva 

 Os aportes de respostas explanam que todos os participantes da pesquisa 

disseram que essa parceria entre alguns professores da Universidade Federal de 

Rondônia e os professores da Rede Municipal de Educação foi essencial para o 

desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem na proposta curricular. Essa 

afirmativa veremos na descrição das respostas: 

 
Sim. Vai oportunizar o crescimento na construção da aprendizagem e 
promover o acesso entre os conhecimentos científicos prévios do aluno e os 
novos conhecimentos científicos, assegurando conhecimentos básicos e 
variados, além do tradicional – (P1) 
Desde que realmente seja levado a sério a Proposta Curricular do 
Município, porque solta como se encontra não faz sentido tal proposta – 
(P2) 
Pois, com a participação dos próprios docentes, culminou-se uma proposta 
em que a maioria ajudou a construir através de suas ideologias, afim, de 
proporcionar um direcionamento eficaz para formação de estudantes – (P3) 
Creio que sim, desde que levaram em conta a realidade de cada escola, já 
se fez  um documento para melhorar a aprendizagem – (P4) 
Pois observei que foram lançados mais conteúdos e organizados por 
bimestre, com assuntos que são trabalhados nas avaliações – (P5) 
Através desta formação de UNIR e SEMED que nós professores poderemos 
oferecer aos alunos os direitos de aprendizagem mediante os 
conhecimentos adquiridos no processo – (P6) 
Nos encontros estudávamos e discutíamos, depois chegávamos a um 
denominador comum. Os professores universitários com os da base 
somaram forças para educação de PVH melhorar e ter qualidade – (P7) 
Através dessa formação, pode-se tomar conhecimento de novas ações para 
o melhoramento da prática pedagógica – (P8) 
Sim. Essa união proporcionou um documento para melhorar a educação do 
município – (P9) 
Não descreveu – (P10) 
Todos quando discutem e estudam, surgem melhores ensinamentos, 
poderia dar continuidade em outras ações – (P11) 
Pois, abrangeu conceitos básicos para uma boa aprendizagem – (P12) 
Depois de algumas reuniões com técnicos da SEMED, gestores e 
professores da rede observou-se a necessidade da participação da 
Universidade Federal de Rondônia. Então no ano de 2014 o convite foi 
realizado e para nossa surpresa, o mesmo foi aceito prontamente. O 
Departamento de Educação da UNIR juntamente com toda a sua equipe 
passou a estabelecer uma primorosa e essencial parceria com a SEMED. 
Através dessa parceria realizamos vários encontros com os Grupos de 
Trabalho, onde professores da UNIR e da SEMED passaram a se encontrar 
para alinhar conhecimentos, estabelecer estratégias e elaborar um plano de 
trabalho para a construção do primeiro Referencial Curricular do Município 
de Porto Velho - (C1) 
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Repercutiu: ao longo dos três anos seguintes, regularmente professores da 
Universidade, dos vários componentes curriculares que compõem a 
educação básica, estudantes de Pedagogia, técnicos ligados a burocracia 
oficial da secretaria, gestores do sistema municipal de ensino e até colegas 
de outras instituições mergulharam no processo de criar um documento 
curricular que extrapolasse as fronteiras da burocracia e inspirasse novos 
jeitos de dizer a palavra, de registrá-la, de marca-lá com a força e o calor 
produzidos no Madeira. Foram tempos de entender e buscar soluções para 
o fosso que separava a formação e a materialidade dos fazeres na 
Educação Básica – (C2) 

 

Ao iniciarmos as análises das respostas dessa pergunta, constatou-se pela 

fala de P1 que essa parceria oportunizará o crescimento na construção da 

aprendizagem e promoverá o acesso entre os conhecimentos científicos prévios do 

aluno, assegurando conhecimentos básicos. 

Por conseguinte, P3 disse que a participação dos próprios docentes culminou 

em uma proposta em que a maioria ajudou a construir através de suas ideologias, 

para P6 nesta formação da UNIR e SEMED nós professores poderemos oferecer 

aos alunos os direitos de aprendizagem. Afirmando as falas P7 mencionou que os 

professores universitários com os da base somaram forças para a educação de 

Porto Velho. Pelas falas discorremos que a parceria propiciou momentos nos 

encontros de construção, priorização do direito de aprendizagem, e o trabalho foi 

uma soma de forças para um único propósito: a qualidade do processo de 

aprendizagem do Município de Porto Velho. 

Na subsequência de análises, P9 discorreu que essa união proporcionou um 

documento para melhorar a educação, contextualizando com essa fala P8 disse que 

adquiriam conhecimento de novas ações para o melhoramento da prática 

pedagógica, bem como P12 que abrangeu conceitos para uma boa aprendizagem.  

O professor deve viver em um processo constante estudos para pautar a sua prática 

em saberes atualizados e de qualidade para os estudantes. Essa fala fica evidente e 

comprova com a fala a fala de P11 quando disse que discutir e estudar surge 

melhores ensinamentos e dar continuidade em outras ações. 

Todavia, a fala de P2 entra no quantitativo que pontuou que foi essencial essa 

parceria entre UNIR e SEMED para o desenvolvimento da proposta curricular, 

porém, alerta quando descreve a sua resposta e diz que deve ser levada a sério a 

proposta, porque solta como se encontra não faz sentido tal proposta. Doravante a 

essa fala faz-se necessário que ocorra um processo formativo para o professorado 

delinear o currículo na sua prática, e uma legitimação oficial deste documento para 
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Rede de Ensino, onde delega o norteamento dos planejamentos o uso do 

referencial. 

Assim como P5, que colabora falando que observou os lançamentos de mais 

conteúdos e que estes foram organizados com assuntos que são trabalhados no 

processo avaliativo. O currículo deve ter a sua construção pautada por uma 

organicidade que delibere para o professor o fazer de um planejamento para 

aquisição de saberes dos estudantes. 

Contudo, tivemos que P10 que não respondeu, porém, também entrou nos 

aportes que narraram que foi de suma importância da parceria. 

Ao discorremos sobre essa parceria apresentamos as narrativas dos 

coordenadores quando C1 asseverou que depois de algumas reuniões com técnicos 

da SEMED, gestores e professores da rede observou-se a necessidade da 

participação da Universidade Federal de Rondônia, que a mesma iniciou no ano de 

2014, que através dessa parceria realizaram-se vários encontros com os Grupos de 

Trabalho, onde alguns professores da UNIR e da SEMED passaram a se encontrar 

para alinhar conhecimentos, estabelecer estratégias e elaborar um plano de trabalho 

para a construção do primeiro Referencial Curricular do Município de Porto Velho. 

Afirmando essa narrativa teremos C2 que declarou que ao longo dos três anos de 

parceria, regularmente professores da Universidade, os da Educação Básica, 

técnicos da secretaria, mergulharam no processo de criar um documento curricular 

que extrapolasse as fronteiras da burocracia e inspirasse novos jeitos de dizer a 

palavra, de registrá-la, de marcá-la com a força e o calor produzido no Madeira.  

Examinada todas as narrativas dos sujeitos do grupo 03 com as do grupo 01, 

averiguou-se que a parceria entre a Universidade e a Secretaria se tornou essencial 

para a execução do trabalho proposto do currículo, de uma forma participativa todos 

os envolvidos no processo através de uma dialogicidade produziram um documento 

para o Ensino Fundamental da Rede de Ensino de Porto Velho.  

 A reflexão sobre o currículo está instalada nas escolas. Durante as últimas 

décadas, o currículo tem sido central nos debates da academia, da teoria 

pedagógica, da formação docente e pedagógica (ARROYO, 2007). 

Toda essa argumentação exposta nos faz contextualizar que a parceria 

firmada entre a Universidade Federal de Rondônia e a Secretaria Municipal de 

Educação se fez primordial para que a proposta curricular fosse efetivada, pois, em 

muitos momentos do perfilar desta construção, pautou-se em muitas subseções de 
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estudos sobre currículo e sobre os objetivos de aprendizagem que se pretendia 

alcançar com este documento norteador. 

 

6.4.3.5 O uso do currículo de Língua Portuguesa no planejamento de aula e a 

definição dos saberes que serão ensinados na Rede Municipal de Ensino   

 

O currículo elaborado por professores universitários e professores municipais, 

aprovado pela Secretaria Municipal de Educação em 2016, e disponível na 

Biblioteca Nacional sobre o registro n. 978-85-69105-13-8 (caderno de Língua 

Portuguesa), que vigorar no período de 2016 a 2026, está sendo utilizado no seu 

planejamento de aula em 2017 Especifique 

 

Gráfico n 05 

 
                   Fonte: Banco de dados da pesquisadora 2017. 

  

 O gráfico n 05 nos apresenta que 50% dos sujeitos estão utilizando em 2017 

o referencial curricular de Língua Portuguesa, 33% afirmaram que ainda não 

manuseiam o documento e, 17% estão usando parcialmente. Com esses resultados 

demonstrado averiguamos que mesmo em um quantitativo pequeno o currículo, 

neste respectivo ano, está sendo um elemento embasador para os planejamentos.  

 Especificações: 
 
Estamos utilizando o Projeto Pedagógico das disciplinas, elaborado pela 
escola – (P1) 
Quando vou planejar, procuro além do livro didático, ter o currículo – (P2) 
Estou fora de sala – (P3) 
Quando vamos planejar, pegamos os cadernos impressos para 
embasamento do planejamento para alcançar os objetivos que tem em cada 
ano – (P4) 
A cada planejamento nos é sugerido que insira os assuntos do caderno de 
língua portuguesa – (P5) 
Semanalmente, abordando os conteúdos específicos do currículo, seguindo 
o livro didático em consonância com o currículo nacional – (P6) 
Nos planejamentos uso o currículo para a minha ação em sala – (P7) 
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Ele veio contribuir para elaboração do Plano de Curso utilizado na escola – 
(P8) 
Sim. Ainda está muito principiante o uso, pois, a escola não recebeu para 
nos emprestar o caderno de língua portuguesa – (P9) 
Só estou estudando, mas não coloquei em prática – (P10) 
Comecei a usar no planejamento, mas ainda uso muito pouco, não temos 
impresso – (P11) 
Meu planejamento estou usando muito pouco o referencial, comecei nesse 
bimestre – (P12) 

 

As respostas nos apontam que no ano de 2017 já existem alguns sujeitos que 

estão utilizando o referencial em seus planejamentos. 

Analisando os resultados P2 mencionou que ao planejar, além do currículo 

utiliza o Livro Didático, outro sujeito que informou o uso foi P4 que ao planejar pega 

os cadernos impressos do currículo. Dentro desses que usam o documento 

norteador teremos P5 delineando que a cada planejamento é sugerido a inserção 

dos assuntos do currículo. Por conseguinte, P6 em sua fala discorreu que aborda os 

conteúdos do currículo seguido do Livro Didático e P7 exprimiu que também usa o 

currículo nos planejamentos.  

Observando essas falas analisadas percebeu-se que os planejamentos 

destes sujeitos estão sendo embasados pelo Referencial Municipal, bem como, dois 

participantes mencionaram que usa também o Livro Didático como fonte teórica para 

os planos de aula.  

Todavia, temos outros sujeitos que dizem que usam, porém, de forma muito 

inicial, essas afirmativas constatamos quando P9 mencionou que utiliza, mas ainda 

está muito principiante o uso, da mesma forma P11 que alicerça o planejar com o 

currículo, porém, muito pouco e alega que não tem o material impresso, assim como 

o sujeito anterior, teremos P12 que embasa o planejamento, mas a utilização ainda é 

pouco.  Discorremos mediante as respostas, que existe a necessidade de legitimar 

na Rede de Ensino a obrigatoriedade do delineamento do Referencial Curricular nos 

planejamentos por todos os professores, não se pode ter dentro da mesma 

Secretaria Municipal de Educação, unidades escolares em que os docentes norteiam 

o planejar com o documento e outros que estão iniciando ou manuseiam muito 

pouco, isso é inadmissível. Outro ponto a ser indagado se refere que o currículo foi 

lançado no ano de 2016, ou seja, neste respectivo ano toda a Rede de Ensino 

deveria estar se referenciando por este documento. 

Além dos que usam e daqueles que manuseiam muito pouco, tivemos sujeitos 

como P10 que diz só estar estudando, mas não colocou em prática. Novamente 
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menciono baseada na fala deste sujeito, existe uma fragilidade na Rede de Ensino 

em legitimar o embasamento dos planejamentos escolares pelo currículo municipal. 

Doravante as análises anteriores, pontuamos o sujeito P1 que narrou utilizar o 

Projeto Pedagógico das disciplinas. Este profissional participou da construção de um 

currículo, todavia ao planejar embasa as suas aulas com Projeto Pedagógico. 

Para P8, o currículo veio para contribuir para elaboração do Plano de Curso 

utilizado na escola. Novamente percebeu-se informações errôneas sobre a função 

real do currículo no âmbito educacional. 

Sugere Arroyo (2007, p. 18) que o currículo é o polo estruturante de nosso 

trabalho. As formas em que trabalhamos a autonomia ou falta de autonomia, as 

cargas horárias, o isolamento em que trabalhamos... dependem ou estão 

estreitamente condicionados às lógicas em que se estruturam os conhecimentos, os 

conteúdos, matérias e disciplinas nos currículos. 

A organicidade de todos os saberes que devem ser ministrados nos 

respectivos anos de ensino, tem o seu norteamento por um documento curricular. 

A Rede de Ensino de Porto Velho, possui um documento referencial que 

desde o ano de 2016, todos os cadernos dos eixos curriculares encontram-se 

disponível no Site da Prefeitura Municipal de Porto Velho 

(www.portovelho.ro.gov.br).   

Outro ponto que deve ser mencionado se refere que a Divisão de Ensino 

Fundamental não disponibilizou para as unidades escolares o caderno do Currículo 

de Língua Portuguesa na forma impressa devido à falta de recursos financeiros. 

Essas alegações revelaram por parte de alguns sujeitos que estão em sala de 

aula a não utilização do referencial curricular no ano de 2017 em seus 

planejamentos, esse é um fator preocupante para Secretaria Municipal de Educação. 

Se fazendo necessário criar mecanismos para unificar o currículo na rede para que 

todos os alunos tenham a mesma qualidade no ensino. 

Para descobrirmos sobre os saberes que seriam construídos com o 

documento curricular da Rede Municipal, perguntamos: se o Referencial Curricular 

de Língua Portuguesa pretende proporcionar uma prática docente em sala de aula 

que colabora para os novos saberes dos alunos. Quais 
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Gráfico n 06 

 
                    Fonte: Banco de dados da pesquisadora 2017. 

  

Os resultados apontados por aqueles professores que já estão utilizando o 

referencial curricular estão pontuados no Gráfico n 06, retratando que 52% 

disseram que os novos saberes a serem adquiridos com a propositura deste 

referencial curricular será a leitura e a escrita, 19% firmaram que seria a oralidade, 

empatados, os outros 19% indagaram que seria a variedade linguística e os 10% 

permearam que deveria ser o código linguístico. Essas respostas conflitam com o 

resultado do gráfico n 05, onde 33% afirmaram que ainda não estão utilizando. 

Nesta perspectiva, Machado (2006, p. 20) fala que o “sentido maior da ideia 

de cidadania e o objetivo mais nítido da Educação são: Alfabetizar uma pessoa 

ensinar-lhe história, de ciência ou matemática”.  

O processo educacional deve criar homens que sejam capazes de efetivar 

saberes novos, não simplesmente repetir o que outras gerações já realizaram mais 

que sejam capazes de efetivar a leitura e a escrita, desenvolver a oralidade, bem 

como, compreender as variedades linguísticas e os códigos.  

Desta forma teremos homens que serão criadores, inventores, descobridores 

de seus potenciais para viver em uma sociedade com atos reflexivos e críticos. 

As respostas que foram pontuadas nessa pergunta, revelam a preocupação 

que os sujeitos tinham quando estavam construindo a Proposta Curricular Municipal 

de Língua Portuguesa na perspectiva de atender no documento os objetivos de 

aprendizagem (leitura e escrita, oralidade, variedade linguística), pois, estes são os 

embasadores para o cidadão. 
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6.4.3.6 Os avanços alcançados com a implantação do novo currículo de LP e o 

que deveria ser acrescentado na proposta lançada para a Rede de Ensino 

 

Perguntamos: Quais os avanços você considera que podem ser alcançados 

em suas e/ou práticas pedagógicas dos professores após a implantação do currículo 

Municipal de Língua Portuguesa  

 

Melhoria na condução do meu planejamento em sala de aula para ensinar 
os alunos – (P1) 
Não respondeu – (P2) 
Planejamentos mais elaborados, metodologia de ensino mais eficaz, 
buscando trabalhar o cotidiano dos estudantes e sua realidade. 
Reciprocidade do ensino-aprendizagem entre o professor e aluno – (P3) 
Acredito que após a implantação do currículo o docente poderá planejar 
com mais segurança a fim de ter mais clara qual objetivo almeja alcançar, 
tendo clareza no que irá executar, fica mais fácil ensinar – (P4) 
A leitura, a escrita pois lendo e escrevendo conseguirão entender as regras 
– (P5) 
Vários, considerando a importância do currículo no desenvolvimento 
educacional das crianças, propiciando um novo modelo de trabalho e pratica 
em sala de aula – (P6) 
Estou desde 1999 no município de Porto Velho, pela primeira vez vejo uma 
preocupação em ouvir quem executa o ensino com os alunos, por este 
motivo percebo que a implantação trouxe avanços, pois, para colaborar na 
proposta tivemos que estudar, desse jeito o aluno também ganhou, pois, as 
aulas de língua portuguesa ficam melhores – (P7) 
A intensificação de um melhor trabalho voltado para área de leitura e escrita 
– (P8) 
Criar possibilidades e condições para que todos os seus alunos 
desenvolvem habilidades e competências e aprendam conteúdos 
significativos para interagir com a realidade – (P9) 
Depois da formação podemos ver a importância do currículo no dia a dia, 
podemos ver as necessidades educacionais, tornar o planejamento mais 
homogêneo e diversificado – (P10) 
Os avanços ainda vão acontecer, está muito recente a sua utilização. Mas 
como tem contribuições dos professores da universidade e do município 
devemos avançar sim principalmente na leitura e escrita. Os alunos 
precisam ter aulas mais elaboradas, e esse currículo irá ser base de muito 
ensinamentos – (P11) 
Através do seguimento os alunos/professores formam um trabalho 
sequenciado, sendo de melhor aproveitamento – (P12) 

 

Obtivemos nas respostas elencada quais seriam os avanços com o currículo 

de Língua Portuguesa. 

As contextualizações analisadas de alguns sujeitos discorrem sobre avanços 

ocorridos com a implantação do Currículo de Língua Portuguesa nas elaborações 

dos planejamentos, essa fala afirma-se quando P1 explanou que houve uma 

melhoria na condução do planejamento em sala de aula para ensinar os alunos, bem 

como, P3 ao declarar que os planejamentos estão mais elaborados, a metodologia 



167  
 

ficou mais eficaz e busca trabalhar o cotidiano dos estudantes, concordando P4 

refere-se que agora o docente planeja com mais segurança a fim de ter aulas claras, 

dentro desta análise teremos P10 asseverando que o planejamento será mais 

homogêneo e diversificado. 

Exprimem-se pelas respostas que um dos avanços pontuados foi: melhores 

planejamentos de aula realizados pelos professores. 

Outro avanço expressado veremos na fala do P6 em dizer que proporcionou 

um novo modelo de trabalho e prática em sala de aula, assim como P9 ao frisar que 

criou possibilidades e condições para os alunos desenvolverem habilidades e 

competências, e P12 que sinalizou que através do seguimento, formará um trabalho 

sequenciado com melhor aproveitamento. Ponderando essas falas observou-se que 

os avanços foram na revitalização para que o trabalho tivesse um novo modelo 

sequenciado para que os alunos desenvolvam os seus saberes.   

Sequenciando esses avanços, P5 expôs que foi a leitura e a escrita, pois 

lendo e escrevendo conseguirão entender as regras. O cidadão não desenvolve a 

escrita e a leitura somente para entender algumas regras existentes, ele adquire as 

competências e habilidades de escrever e ler para o exercício diário na sociedade. 

Mas P8, discorreu que houve uma intensificação de um melhor trabalho voltado para 

área de leitura e escrita.  

Doravante P7, declarou que está desde 1999 no Município de Porto Velho, e 

que pela primeira vez viu a preocupação em ouvir quem executa o ensino com os 

alunos. Essa foi a ideia principal deste currículo participativo entre professores 

universitários, técnicos e professores da Rede, todos juntos, estudando e dialogando 

em um único intuito de construir um Referencial de Língua Portuguesa que a 

qualidade dos saberes ministrados fosse direcionada para os estudantes na 

perspectiva de formar um cidadão capaz de executar projetos individuais e projetos 

coletivos para a sua vida na sociedade no qual encontra-se inserido. 

Não obstante, o sujeito P11 acredita que os avanços ainda vão acontecer, 

que está muito recente a utilização do currículo de LP. Mesmo o sujeito falando que 

não houve avanço, fica um contrassenso, pois, a maioria dos sujeitos participantes 

afirmaram pelas falas que houve sim avanços após a implantação do currículo de 

Língua Portuguesa. 

 Todavia tivemos o sujeito P2 que não respondeu. A renúncia de resposta 

deste sujeito, nos pontuou que ainda podem ocorrer avanços, mesmo tendo uma 
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grande porcentagem que frisam ter ocorrido, 

Da necessidade de ver o mundo em rede de maneira global derivam 

exigências importantes para a formação e o modo de trabalhar dos professores, bem 

como para o planejamento qual se desenvolverá o currículo, se é que desejamos 

que essa inteligência geral prospere, essa é a nova forma de “educar para a vida”  

(GARCIA, MOREIRA, 2012, p. 58). 

 Os avanços e os desafios ainda são grandes desta implantação do currículo 

de Língua Portuguesa, isso deve ao fato mencionado na pergunta anterior, ainda ter 

profissionais que atuam em sala de aula sem utilizar o referencial em seus 

planejamentos. 

Sobre os acréscimos na contextualização do referencial, perguntamos aos 

sujeitos o que eles consideravam que ainda poderia ser acrescentado no currículo 

que foi implantado para melhorar a qualidade do processo ensino e aprendizagem 

de língua portuguesa 

 

Nada – (P1) 
O documento foi feito para fácil entendimento e posterior execução, não há 
necessidade de mudar – (P2) 
O documento está contemplando a aprendizagem, poderia ver questões da 
realidade das escolas rurais para diferenciar da realidade urbana – (P3) 
O currículo para zona rural deveria ter mais especificidades da realidade, 
nossos alunos despertam mais cedo para matemática e tem dificuldade p/ 
língua portuguesa, então poderia ter sugestões para zona rural 
diferenciando a educação do campo da urbana – (P4) 
Os descritores. Os mais usados na provinha da Ana – (P5) 
Mais formação continuada para os docentes, pois, há alguns docentes que 
não participaram das formações para elaboração do currículo – (P6) 
No pequeno entendimento que possuo ele ficou bom, não precisa 
acrescentar – (P7) 
Considero o suficiente para desenvolver um bom trabalho – (P8) 
Não respondeu – (P9) 
Nada a acrescentar – (P10) 
As adversidades da escola rural – (P11) 
Que o currículo viesse a atender a forma mais clara para os alunos do 
campo – (P12) 

 

Os sujeitos designaram que não teriam necessidade de mudar o contexto em 

que se encontra o referencial de acordo com os P1, P2, P7, P8, P10, pois o 

documento encontra-se de fácil entendimento e posterior execução, ser o suficiente 

para desenvolver um bom trabalho. 

Ademais os P3, P4, P11 e P12 disseram que o currículo deveria ter 

contemplado as adversidades e especificidades da zona rural e que pudesse 

atender de forma mais clara e real os alunos do campo por entenderem que devido 
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as excepcionalidades existentes, o estudante da zona rural deve ter um ensino 

direcionado para o campo. Um equívoco, por parte desses sujeitos, uma vez que o 

currículo forma o cidadão com uma visão generalizada dos saberes. 

Outro P5 sugestionou que poderia ser os descritores da Provinha da Ana, 

quando se fez o currículo municipal, não fez um documento específico para os anos 

do 1 ao 3 ano, foi feito para contemplar todas as séries iniciais do Ensino 

Fundamental.  

E o P6 mencionou sobre a necessidade de mais formações continuadas para 

os professores, pois, nem todos os professores da Rede de Ensino tiveram a 

oportunidade de participar deste processo. A Secretaria tem um documento 

implantado e deve promover formações para que todos independente de ter 

participado do processo de construção do referencial tenham acesso e conheçam.  

Contudo ainda, obtivemos o sujeito P9, que não deixou as suas contribuições. 

O que ressalta nesta pesquisadora uma indagação, como o professor participa deste 

grande processo, e se abstém de responder perguntas que evidenciam respostas 

sobre tudo que ocorreu? 

Sendo assim, o currículo é um documento único feito para delinear as práticas 

pedagógicas dos professores em sala de aula, para que os estudantes possam 

adquirir novo saberes, independentemente de onde o aluno esteja inserido, cabe ao 

professor contextualizar o currículo conforme a realidade em que está inserido. 

Ademais na educação do campo, os ajustes do currículo devem ser 

realizados no ato de planejar, quando o professor delineia de acordo com a sua 

realidade, utilizando metodologias que possam atender o aluno independentemente 

da localização da unidade escolar. 

A articulação entre objetivos de aprendizagem voltados para o conhecimento 

e objetivos de aprendizagem voltados para o desenvolvimento da linguagem e de 

procedimentos históricos constituem um processo único e integrado de 

desenvolvimento do raciocínio histórico (BRASIL, REVISTA BNCC, 2016, p. 298). 

Todavia, para a efetivação dessa prática e posterior execução em sala de 

aula, deve ser ofertada formações continuadas, voltadas para apropriação do 

referencial. 

 

6.4.3.7 As contribuições e os autores disponibilizados para embasamento do 

referencial e a Minha participação enquanto professor da Rede de Porto Velho 
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no Currículo de LP 

 

Nos encontros de elaboração do currículo muitos estudos foram efetivados 

em documentos embasadores, legislações, currículos de outro estado. Para 

pontuarmos sobre essas sugestões inseridas no documento curricular perguntamos 

se os sujeitos consideram que as contribuições e os autores foram incorporados no 

currículo. E solicitamos que comentasse. 

 

Não comentou – (P1) 
Não comentou – (P2) 
As sugestões foram acatadas – (P3) 
Não contribui muito, mais acredito que a participação de todos tenham tido 
suas contribuições incorporadas no currículo, estávamos todos em um só 
propósito – (P4) 
Sim, pois abordamos toda a nossa necessidade de aprendizagem e 
desenvolvimento – (P5) 
Sim. Pois nos deram a oportunidade de nos posicionar e sugerir ações 
dentro do nosso currículo municipal – (P6) 
Sim. Depois de momentos de discussões eram pontuadas as contribuições 
pelo senso comum – (P7) 
Parcialmente – (P8) 
Associei o currículo ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos 
com intenções educativas (Moreira e Candau) – (P9) 
Sim. Acredito que de todos que participaram da formação contribuíram de 
alguma maneira, pois no grupo de estudo foi bem discutido o tema – (P10) 
Mesmo sendo pouco, mais ajudei, fiz minha parte – (P11) 
Sim. Todos foram ouvidos e colocando os pontos positivos – (P12) 

 

Averiguando as respostas obtidas, identificamos que P3 discorreu que as 

sugestões foram acatadas, P5 frisou que abordaram todas as necessidades de 

aprendizagem. Afirmando com os sujeitos, teremos P6 dizendo que deram 

oportunidade de se posicionares e sugerir. P10 também concordou e exprimiu que 

todo contribuíram discutindo o tema. O planejamento para a elaboração da Proposta 

Curricular tinha esse viés de um documento participativo, onde todos os envolvidos 

contribuíssem através das discussões nos encontros voltados para essa ação. 

Sendo assim, os sujeitos cooperaram na perspectiva daquilo que seria 

importante para constar no currículo no que tange as competências para aquisição 

dos saberes.  

Isso nos torna perceptível quando os P7 quando fala que as discussões eram 

pontuadas pelo senso comum. Para P9 o autor sugestionado associou o currículo ao 

conjunto de esforções pedagógicos. P12 afirmam que todos foram ouvidos. 

 Conquanto, os P4, P8 e P11 exprimiram que as suas contribuições foram 

poucas, mais ressaltaram que a participação de todos neste grande processo de 
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elaboração foi de muita importância, pois, estavam firmados em único propósito. 

Porém, dois sujeitos não comentaram sobre a pergunta.  

Entretanto os sujeitos P1 e P2 não responderam essa pergunta, o que 

evidencia duas situações: os mesmos não contribuíram na elaboração do currículo 

ou não se sentiram à vontade de responder sobre a elencada pergunta. 

Um currículo que se pretende democrático deve visar à humanização de 

todos e ser desenhado a partir do que não está acessível às pessoas. A 

humanização se refere, assim, ao desenvolvimento cultural da espécie. O 

desenvolvimento cultural é função do momento histórico pelo qual passa a 

humanidade e do quanto cada país participa do acervo de cultura, tecnologia, 

ciências e bens disponíveis a um momento dado (LIMA, 2007, p. 18). 

Perfazendo um perfilar das respostas dessa pergunta, alcançamos mediante 

as falas que esses sujeitos perceberam no documento as suas contribuições 

assegurando que o processo ocorrido foi participativo, e as inserções do que se 

discutiam nos encontros foram respeitadas e contextualizam o currículo de Língua 

Portuguesa. Mesmo tendo dois sujeitos que deixaram sem respostas essa pergunta. 

Questionamos aos sujeitos para se auto avaliarem quanto à 

participação/contribuição na construção do Novo Referencial Curricular da Rede 

Municipal de Educação: 

 

Considero uma participação muito importante, para o desenvolvimento de 
atividades e conteúdos, de um currículo diferenciado que estimule 
capacidades, a aplicação de habilidades que auxiliem e ajudem de forma 
cognitiva – (P1) 
Considero positiva, pois, tive o privilégio de apontar a necessidade de 
trabalharmos em cima da Matriz Curricular valorizando os temas de 
matemática e língua portuguesa – (P2) 
Não muito ativa, gostaria de ter contribuindo mais – (P3) 
Enquanto profissional cresci muito com as discussões, fiquei triste em não 
participar mais – (P4) 
Boa. Com a participação de outros professores, cada um contribuiu com a 
necessidade que precisa em sala de aula, foram surgindo novas ideias – 
(P5) 
Muito boa, pois, tive a oportunidade de contribuir para a formação das novas 
diretrizes curriculares – (P6) 
Achou que valeu todo empenho – (P7) 
Considero boa – (P8) 
Participativo quanto a montagem e fechamento do documento – (P9) 
Penso que foi muito proveitosa – (P10) 
Sou alfabetizadora e me preocupei muito com o primeiro ano, deve ter sido 
positiva – (P11) 
Poderia ter sido mais – (P12) 
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Especulamos os sujeitos para se avaliarem quanto à participação/contribuição 

na construção do Novo Referencial Curricular da Rede Municipal de Educação.  

Desta forma obtivemos algumas respostas que analisaremos em dois 

quesitos os que pontuaram ter sido positivo e aqueles que disseram ter sido boa. 

Para os sujeitos os P1, P2 e P11 a sua autoavaliação foi positiva. Na 

sequência, P5, P6 e P8 ressaltaram que foi boa. Analisando essas falas, observou-

se que os sujeitos se sentiram pertencidos ao processo de elaboração do currículo. 

O sujeito P7 considerou que valeu todo o empenho contextualizando com a 

fala de P9 dizendo que foi participativo, e P10 ao narrar que foi muito proveitosa. 

Porém, P3 asseverou que gostaria de ter contribuído mais, assim como P4 

que ficou triste em não participar mais, e P12 que afirmou que poderia ter sido mais, 

que valeu todo empenho, que poderia ter sido mais participativa. Mesmo sendo um 

processo participativo, que todos os professores foram convidados, mesmo assim, 

aqueles que participaram sentiram que não houve contribuições suficientes. 

Subjacente à elaboração do currículo, está a concepção de ser humano e o 

papel que se pretende que a escola tenha em seu processo de desenvolvimento. 

Não há, portanto, currículo ingênuo: ele sempre implica em uma opção e esta opção 

poderá ou não ser favorável ao processo de humanização (LIMA, 2007, p. 20). 

As participações dos sujeitos foram imprescindíveis para que hoje o Município 

tivesse o referencial de Língua Portuguesa independentemente do nível de 

integração no processo. 

 

6.4.3.8 A interlocução dos envolvidos na proposta com os demais 

colaboradores nas unidades escolares e o Trabalho coletivo entre os 

envolvidos: professores da rede, técnicos e professores doutores da 

universidade. 

 

A construção do referencial curricular pautou-se tendo a dialogicidade como 

uma ação essencial para o desenvolvimento dessa elaboração. Interpelamos como 

foi a interlocução e participação dos professores que participavam dos Grupos de 

Trabalho do currículo no repasse dos conhecimentos nas unidades escolares para 

os professores que não estavam na equipe. 

 
Todos participaram – (P1) 
Razoável – (P2) 
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Todos os docentes participaram dos encontros. Vinham de São Carlos – 
(P3) 
Os informes eram feitos quando nos encontrávamos nas formações, sou de 
escola rural. E os documentos da secretaria – (P4) 
Não comentou – (P5) 
Foi repassada através de reunião pedagógica – (P6) 
Todas participaram – (P7) 
Através de discussões em grupo a respeito do que foi discutido nos 
encontros – (P8) 
Conversas individuais ou coletivas na escola – (P9) 
Foi bem positiva, nos orientaram e tiraram dúvidas – (P10) 
Muito pouca– (P11) 
Não houve – (P12) 

 

Pontuamos aos sujeitos participantes como era a interlocução e participação 

dos professores que participavam dos Grupos de Trabalho do currículo no repasse 

dos conhecimentos nas unidades escolares para os professores que não estavam 

na equipe. Doravante os P1, P3, P7 e P10 descreveram que todos participaram que 

vinham até do Distrito de São Carlos para os encontros, e que essas eram positivas. 

Para P4, P6, P8 e P9, essas informações eram repassadas nos encontros, em 

reuniões pedagógicas, e através de conversas individuais ou coletivas nas escolas. 

Todavia P2, P11 e P12, disseram que foi razoável, que aconteceu muito pouco ou 

não houve.  

Já P5, não comentou o que nos leva a pensar que este não repassava as 

informações desses encontros. Devido a esses fatores preferiu não responder a 

pergunta. 

As respostas nos esclarecem que apesar de alguns envolvidos terem 

participando de todas as formações, em alguns encontros se repassavam informes, 

mesmo assim, em alguns casos não se teve essa comunicação no repassar das 

informações pertinentes à elaboração da proposta curricular. 

É por meio da comunicação humana realizada de várias maneiras – apelo 

visual, auditivos, linguagem corporal e principalmente pela linguagem verbal, cuja 

unidade básica é a palavra (escrita, falada), que o homem pode desenvolver outras 

habilidades e, especificamente, por meio das relações sociais, da interlocução, da 

dialogicidade, construir linguagem, construindo-se enquanto sujeito (PESTANA, 

2013, p. 50). 

 Essa pergunta foi realizada para sabermos se a tratativa de um processo 

participativo estava acontecendo pelos atos comunicacionais. Pois, nem todos os 

professores participaram desse processo, mas as informações deveriam ser 
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compartilhadas no intuito de toda a Rede de Ensino saber das proposituras que 

estavam ocorrendo para melhorar o processo de ensino com um novo documento 

curricular. 

Em referência ao processo de elaboração, perguntamos: o trabalho coletivo 

entre os professores da universidade e os da Rede Municipal contribuíram no 

processo de construção a respeito do currículo? Comente. 

 As demonstrações das respostas de todos os sujeitos afirmaram que esse 

trabalho coletivo entre professores municipais e professores da Universidade 

contribuiu para a construção do Referencial Curricular. 

 Estes resultados subjetivam que essa ação se tornou fundamental para que a 

proposta fosse consubstanciada por envolver professores universitários que 

promovem a formação inicial no Ensino Superior, e os professores municipais que 

atuam na Educação Básica. 

  Comentários: 

Sim. Pois a construção está fundamentada, elaborada em um trabalho 
conjunto, direcionado, indicando conteúdos para o desenvolvimento do 
processo intelectual na aprendizagem e analisar o papel que o professor 
ocupa neste processo – (P1)  
Foi imprescindível para Porto Velho (Rede) – (P2) 
Através da troca de conhecimento e experiências, proporcionou um “leque” 
de ideias que culminou na formação de um currículo mais dinâmico e fácil 
de entender – (P3) 
Creio que sim. Pois, os professores da UNIR trouxeram a teoria e aliaram a 
prática dos professores da rede municipal, somando forças e pensando em 
algo bem mais direcionado para ação de ensinar – (P4) 
Melhorando a interlocução dos docentes – (P6) 
Nos encontros eles (UNIR) ensinavam e esclareciam nossas duvidas, foi 
uma parceria que deveria continuar, pois temos o documento feito por todos 
da educação de PVH – (P7) 
A disponibilidade desses profissionais para a colaboração com os 
professores da Rede Municipal foi primordial – (P8) 
Sim. Ajudando o outro. Trabalho em equipe – (P9) 
Essa parceria promove inúmeros conhecimentos para todos os envolvidos – 
(P10) 
Trabalhar com eles nesse documento possibilitou a retomada de estudos 
que no dia a dia não conseguimos fazer – (P11) 
Ao construir esse documento foi de muita valia essa parceria, oportunidade 
de conhecer professores da universidade e receber aulas e depois discutir 
com os colegas e chegar em uma meta, foi muito gratificante – (P12) 

 
 Sondando as respostas dos sujeitos que afirmaram que o trabalho coletivo 

foi de essencialidade para este trabalho destacamos a fala de P1 quando pontuou 

que a construção está fundamentada em um trabalho conjunto e direcionado para o 

desenvolvimento intelectual. Afirmando com este sujeito temos a fala de P4 dizendo 

que os professores da UNIR trouxeram a teoria e a prática dos professores da rede, 
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e somaram-se forças pensando para ação de ensinar, bem como, P10 narrando 

que essa parceria promoveu inúmeros conhecimentos para todos os envolvidos e 

para P11 apontou que com ele possibilitou a retomada de estudos, concluindo P12 

disse que a oportunidade de conhecer professores da universidade e receber aulas. 

 As falas nos pontuam que ao mesmo tempo que se dedicaram para construir 

o documento referenciador através de um trabalho coletivo houve um processo de 

formação continuada para os professores da Rede de Ensino promovida pelos 

professores universitários. Afirmando também, o que P3 ressaltou ao dizer que 

através da troca de conhecimento proporcionou-se o leque e culminou num 

currículo mais dinâmico. 

 Foi imprescindível para Porto Velho, discorreu o sujeito P2. Essa parceria 

deveria continuar segundo P7. Para P8 a disponibilidade de alguns professores da 

UNIR foi primordial. Na visão desses sujeitos, essa parceria firmada tornou-se muito 

importante para que nos encontros os responsáveis pela educação superior 

interagissem e discutissem com a educação básica, e dessa forma todos os sujeitos 

adquiriam novos conhecimentos e melhoravam suas práticas. Resposta também 

evidencia por P6 quando dissertou que melhorou a interlocução dos docentes. 

 O trabalho coletivo entre professores municipais e professores da 

universidade contribuiu significativamente para a construção do Referencial 

Curricular. Quando pedimos os comentários dos sujeitos sobre esse trabalho 

coletivo, constatamos nas respostas que a ação teve a construção fundamentada de 

forma imprescindível, que proporcionou a troca de conhecimento e experiências, a 

propositura teórica que os professores da UNIR levaram foi somativa e ao mesmo 

tempo ensinavam e esclareciam algumas dúvidas, que desta forma viabilizou a 

interlocução dos docentes, e desenvolveu o trabalho em equipe, pois, promovia 

inúmeros conhecimentos.  

Outro ponto mencionado possibilitou a retomada aos estudos que no dia a dia 

os participantes não conseguem. Desta forma vislumbra-se que o trabalho foi muito 

gratificante, essa afirmativa contextualiza com a fala do sujeito P9 ao dizer que  

ajudou o outro e realmente houve um trabalho em equipe.  

 A comunicação, atividade primordial da espécie, ganha a cada geração novos 

processos, novas tecnologias. O ser humano dedica grande parte de sua criatividade 

a ampliar e desenvolver meios de comunicação e meios de transporte que facilitem 
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os processos comunicativos e que tornem mais ágeis os deslocamentos das 

pessoas (LIMA, 2007, p. 31). 

 Toda essa grande ação ocorreu mediante ao trabalho desenvolvido em 

equipe, onde a comunicação se fez necessária, bem como, a retomada de estudos. 

 

Categoria 6.4.4: O referencial curricular após o lançamento em 2016 

 
6.4.4.1 Formação continuada para aprofundamento do currículo A semana 

pedagógica de 2017 

 

Após a aprovação do referencial de Língua Portuguesa você e/ou os 

professores da sua escola já participaram de Formação continuada promovida pela 

SEMED para utilizar o currículo? 

 

Gráfico n 07 

 

    Fonte: Banco de dados da pesquisadora 2017. 

 

 Os pontos demonstrados no Gráfico n 07 revelam que 50% dos professores 

já participaram de Formação Continuada promovida pela SEMED. Todavia os 

demais 50 % disseram que ainda não. 

 As formações continuadas promovidas pela Secretaria Municipal de 

Educação são efetivadas conforme datas estipuladas no calendário escolar, e 

acontecem de forma polarizada.  

  Quantas: 
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Gráfico n 08 

 

                  Fonte: Banco de dados da pesquisadora 2017. 

 

  O Gráfico n 08 se refere ao quantitativo de formações que os sujeitos 

participaram neste ano, sendo constatado que 50% participou de 01 a 03 formações, 

já os demais 50% afirmam não ter participado de nenhuma formação promovida pela 

SEMED. 

 Todos os profissionais para desenvolverem suas funcionalidades necessitam 

de formações continuadas, para que não fiquem alheios as atualizações do seu 

campo de atuação.  Ao educador que ministra saberes essa exigência se faz 

necessária para que o mesmo mantenha seus conhecimentos atualizados, e dessa 

maneira desenvolva com competência a sua aula.  

 A formação continuada para os educadores propicia o aprimoramento e a 

atualização de novas tendências educacionais, que permitirá que o professor 

agregue esse novo conhecimento transformando a sua conduta profissional. 

Como todo iniciar de ano letivo ocorre formações nas unidades escolares, 

perguntamos se na semana pedagógica do início do ano letivo de 2017, o 

especialista em supervisão escolar realizou formação continuada sobre o currículo. 

E solicitamos que comentassem. 

Gráfico n 09 

 
   Fonte: Banco de dados da pesquisadora 2017. 
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 Os sujeitos apresentam no Gráfico n 09, as suas respostas no que tange se 

no iniciar do ano letivo na semana pedagógica realizou-se formação continuada 

sobre o currículo pelo especialista em supervisão escolar nas respectivas unidades 

escolares. Sendo assim, teremos 58% que não ocorreu esse momento, e 42% 

afirmam que essa formação efetivou-se. 

Comentários:  

 
Só apresentou o currículo – (P2) 
Devido à alguns problemas estruturais das escolas e calendário não foi 
possível essa formação, mas é importante ressaltar que há reuniões 
periódicas para trabalhar o currículo – (P3) 
Não contamos com o serviço de especialista em supervisão na escola – 
(P4) 
Comentou sobre o currículo, nos planejamentos para inserir – (P5) 
Não comentou – (P6) 
A supervisora mostrou em dois dias o currículo e deixou uma cópia na sala 
dos professores – (P7) 
Com encontros entre os profissionais da escola – (P8) 
Fiquei sabendo pelos colegas. Devido a problemas pessoais não participei – 
(P9) 
Não houve – (P10) 
A supervisora falou muito pouco – (P11) 
Não houve – (P12) 
 

Os aportes mencionados nos comentários referentes se na semana 

pedagógica do início do ano letivo de 2017, o especialista em supervisão escolar 

realizou formação continuada sobre o currículo, tivemos os seguintes comentários: 

P2, P7 e P8, frisaram que o currículo foi mostrado.  

Os P5 e P11 relataram que o currículo foi apresentado e solicitado para ser 

inserido nos planejamentos e que foi mostrado muito pouco.  

Já os demais P3, P4, P9, P10 e P12 disseram que não houve, pois, na 

unidade escolar a figura do profissional supervisor encontra-se inexistente. Iniciar o 

ano letivo sem um momento para as tratativas que iriam delinear os planejamentos 

escolares dificultam uma ação voltada para melhorar a qualidade do ensino. 

Entretanto P6 não comentou, desta forma não sabemos o que realmente 

ocorreu no iniciar do ano letivo da unidade escolar na qual esse sujeito desenvolve a 

sua funcionalidade. 

 Apesar de ter sido lançado no final do ano de 2016 o Referencial Curricular, 

percebemos que na semana pedagógica em algumas unidades escolares teve-se a 

preocupação de apresentar o documento para delinear os planejamentos deste ano 

letivo do professorado.  
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6.4.4.2 Apresentação do documento: currículo e utilizando o referencial 

curricular em sala de aula 

 

O currículo de Língua Portuguesa, conforme o documento apresentado tem 

condições de ser implantado em sala de aula e utilizado no planejamento de aula 

Gráfico n 10 

 
                   Fonte: Banco de dados da pesquisadora 2017. 

 

 Por conseguinte, indagamos aos sujeitos se o currículo de Língua Portuguesa 

tem condições de ser implantado em sala de aula e utilizado no planejamento das 

aulas. Deste modo, 83% atestaram que sim, e 17% disseram que não, conforme o 

Gráfico nº 10. 

As aprendizagens escolares são a efetivação das potencialidades da espécie. 

Resultam da articulação entre as possibilidades do desenvolvimento e as atividades 

que as efetivam, atividades que são ensinadas pelo professor. Quando acontece 

uma aprendizagem, ela interfere na direção do desenvolvimento. “O aluno constitui 

conhecimentos por meio de estratégias específicas que se modificam, inclusive, em 

função dos conteúdos aprendidos (LIMA, 2007, p. 34) ”. 

O currículo construído encontra-se pautado nos objetivos de aprendizagem, 

consubstanciando todos os saberes que serão ensinados em sala de aula. 

Para encerrar todos os questionamentos, pedimos para que comentassem a 

respeito da utilização do currículo de Língua Portuguesa em sala de aula. 

 
Quando vou planejar, recorro ao currículo como documento que irá me 
auxiliar a desenvolver minha aula, para que os meus alunos estejam 
alfabetizados, sabendo ler e escrever – (P1) 
Pela base que o documento trouxe, podemos ter um planejamento melhor – 
(P2) 
Não estou em sala, mas da forma que se apresenta está de fácil 
entendimento para planejar – (P3) 
O currículo diz como fazer a nossa prática para ensinar os alunos. Neste 
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currículo encontramos os objetivos de aprendizagem de cada ano, um 
documento facilita a planejar, a pensar nos conhecimentos que devo pensar 
para o aluno aprender a ler e escrever – (P4) 
Servindo de direcionamento, tanto para os alunos quanto para o nosso 
planejamento – (P5) 
Serve para nortear as ações, quando sigo as diretrizes curriculares – (P6) 
No meu planejamento deste ano está sendo utilizado desde o 1º bimestre, 
penso que no término do ano alcanço melhores resultados com os meus 
alunos – (P7) 
Ele veio para contribuir na elaboração do plano de aula semanal – (P8) 
Orienta as atividades educativas e as formas de executá-lo e suas 
finalidades visando sempre as necessidades e interesses dos alunos – (P9) 
Ainda não estou utilizando – (P10) 
Começamos a utilizar, mas ainda não é o suficiente, precisamos incluir em 
todos os planejamentos além de língua portuguesa– (P11) 
Estou usando pouco, mas vou ampliar, pois para alcançar os resultados 
propostos para alfabetizar os alunos até o terceiro ano, preciso fortificar o 
meu planejamento, mais o pouco usado já percebi um pequeno avançar – 
(P12) 
A partir de agora nosso currículo tem a cara de Porto Velho e está de 
acordo com o artigo 26 da vigente Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 
9394 de 20 de dezembro de 1996, onde consta que os currículos do Ensino 
Fundamental devem ter uma Base Nacional Comum, a ser complementada, 
em cada Sistema de Ensino e Estabelecimento Escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e da clientela – C1 
E como tal, temos um objetivo comum: oportunizar a todas as crianças o 
direito de escolher os caminhos que desejam percorrer – C2 

  

 Se existe um documento curricular, perguntamos se ele está sendo utilizado, 

com as respostas obtidas constatamos nas análises que alguns sujeitos utilizam 

quando vão planejar. Para P1, ressaltou que quando vai planejar recorre ao 

currículo, assim como P7 que disse que está utilizando no seu planejamento.  

 Alguns sujeitos não falaram se estão utilizando, mas mencionaram o que o 

documento trouxe para o seu processo educativo. Para P2 o documento trouxe 

uma base para melhor planejamento, já P4 o documento facilitou a planejar e a 

pensar nos conhecimentos de cada ano e P5 disse que serve de direcionamento 

tanto para alunos quanto para o planejamento, doravante P8 relatou que veio para 

contribuir na elaboração do plano de aula. Mesmo não relatando a forma que 

estavam utilizando, os sujeitos entendem que o currículo tem uma essencialidade 

para desenvolver os seus planejamentos de aula. 

 No entanto, teve mais sujeitos que mencionaram outras contribuições do 

currículo para a prática pedagógica. Para P6, o currículo serve para nortear as 

ações e P9 relatou que orienta as atividades educativas e as formas de executá-lo. 

Esses sujeitos têm a compreensão que o currículo irá nortear e orientar o que deve 

acontecer em sala de aula. 
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 Apesar de alguns sujeitos relatarem que utilizam ou entendem as 

contribuições que o currículo norteia para a prática professoral, obtivemos 

respostas de sujeitos que ainda não utilizam o referencial. Essa pontuação foi feita 

quando P10 falou que ainda não estava utilizando, essa também foi a fala que P12 

disse que está usando pouco. E teve o sujeito P11 que começou, mas ainda era 

insuficiente. Esses sujeitos apontam o que pode ou não também está ocorrendo na 

Rede de Ensino, pois não se sabe a mensuração da utilização do currículo de LP 

nas unidades escolares de Porto Velho. 

 O sujeito P3 não estava atuando em sala de aula, mas afirmou que o 

currículo apresenta-se de fácil entendimento para o desenvolvimento do 

planejamento.  

Conforme Moreira e Silva (1997, p. 28), “o currículo é um terreno de produção 

e de política cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria-prima 

de criação e recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão”. O currículo 

escolar tem ação direta ou indireta na formação e desenvolvimento do aluno. Assim, 

é fácil perceber que a ideologia, cultura e o poder nele configurado são 

determinantes no resultado educacional que se produzirá. 

 A Secretaria Municipal de Educação tem um documento norteador curricular, 

que precisa se tornar um embasador de todos os planejamentos dos professores 

que desenvolvem suas funcionalidades na Rede de Ensino de Porto Velho. 

 Essa afirmativa pode ser analisada através das narrativas das coordenadoras 

responsáveis pela organização do Processo de Construção. Quando C1 afirma que 

a partir de agora o nosso currículo tem a cara de Porto Velho e contextualiza com a 

fala de C2 tinham um objetivo comum neste processo: oportunizar a todas as 

crianças o direito de escolher os caminhos que desejam percorrer. 

 O Município de Porto Velho, depois de muitos anos tem um documento oficial, 

feito de forma participativa por aqueles que desenvolvem o processo formativo para 

os portovelhenses: Universidade Federal de Rondônia e Secretaria Municipal de 

Educação. Ressaltando que somente alguns professores do Núcleo de Ciências 

Humanas aceitaram o desafio de participar dessa proposta curricular. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ao chegar ao término desta pesquisa é possível constatar e narrar que muitas 

mudanças e conquistas significativas ocorreram em minha trajetória enquanto 

pesquisadora e sobre o objeto deste trabalho. As leituras e a pesquisa empírica 

contribuíram para que hoje as discussões em torno do currículo fossem possíveis 

mediante a uma conceituação própria do entendimento que norteiam a compreensão 

a respeito da intencionalidade e funcionalidade do currículo para o sucesso do 

processo de construção do conhecimento no campo educacional. 

 Muitas ações que desempenhei no perfilar dessa pesquisa revelaram-me que 

a formação inicial recebida há 14 anos constituiu-se muito incipiente para discorrer 

sobre a temática pautada nesta dissertação, tornando necessário buscar nos 

autores que abordam e pesquisam sobre a história da educação no Brasil, bem 

como, sobre o currículo, uma investigação minuciosa para proporcionar as 

condições para ampliar o meu conhecimento para consubstanciar e referenciar a 

pesquisa. 

 Como já discorridos em alguns momentos, esse trabalho partiu de uma 

indagação de ordem pessoal, por ser professora da Rede de Ensino Municipal de 

Porto Velho e, há 07 (sete) anos, atuar como técnica educacional na Secretaria 

Municipal de Educação.  

Tratar do processo que determinará o percurso para a construção dos 

conhecimentos futuros dos estudantes através do referencial curricular de Língua 

Portuguesa, e que foi construído de forma democrática e participativa me chamou a 

atenção e fez com que o interesse em escrever sobre essa temática tornasse 

imprescindível neste momento de formação no Programa de Mestrado em Educação 

a qual ingressei na Universidade Federal de Rondônia. Mesmo considerando que 

poderia encontrar nos resultados da pesquisa uma realidade que impactasse com 

ações futuras a serem realizadas no Município de Porto Velho. 

Um ponto importante a evidenciar que percorri nesta pesquisa foi à 

retrospectiva histórica de constituição do campo do currículo no Brasil, iniciado em 

1549 até o ano de 2016. Essa retrospectiva possibilitou entender que o currículo é o 

documento que tem raízes profundas no seu tempo, atendendo as demandas 

sociais, econômicas, políticas, culturais, etc., de cada momento. Essa característica 

se deve ao fato de ser o documento que tem a intencionalidade de formar e preparar 
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o cidadão para enfrentar e colaborar com o desenvolvimento do país.  

Sequencialmente, após percorrer esse processo histórico, apresentou-se o 

conceito do objeto pesquisado, permitindo a ampliação da definição significativa do 

termo, e hoje, enquanto pesquisadora, compreendo que o currículo é o documento 

essencial na organização dos saberes escolares que devem ser ensinados para o 

cidadão, onde as práticas desse conhecimento sejam efetivadas de forma crítica e 

ao mesmo tempo reflexiva, dentro da dialogicidade cultural, social, econômica e 

política. 

Após o panorama histórico e conceitual debrucei-me nos motivos que 

sinalizaram nos elementos que constituíram os indiciários desta pesquisa: a falta de 

um referencial curricular para a Educação de Porto Velho; a caracterização do 

processo de elaboração; a forma como o currículo seria elaborado. Mediante esses 

elementos, compreendeu-se o delineamento do processo investigativo que ocorreu 

no período do ano de 2014 ao ano de 2016. 

Discorrer sobre o processo de construção do referencial curricular de Porto 

Velho possibilitou-me dimensionar a grandiosidade que ocorreu para que o 

Referencial de Língua Portuguesa fosse concretizado. Constatei muitos pontos, 

principalmente nas falas dos sujeitos participantes, fatos que definitivamente 

implicam na importância de existir em uma Rede de Ensino um documento norteador 

do processo de aprendizagem, o currículo. 

A SEMED poderia ter feito o processo licitatório para contratar a empresa 

como mencionado nos anos de 2006 e 2009, pois, para receber os recursos 

federativos dependia exclusivamente de ter esse documento, mais pensou-se em 

um plano de ação em que todos os que diretamente estão interligados com a 

educação municipal pudessem se integrar e fazer a diferença, construindo um 

documento balizado pelas características e necessidades das escolas 

portovelhenses, fundamentado por sua cultura e dialogicidade peculiar. 

Essa pesquisa apresentou o processo que ocorreu nos anos de 2014 a 2016, 

uma ação conjunta de alguns professores dos Departamentos de Pedagogia 

(DECED), Artes (DARTES) e Educação Física (DEF), responsáveis pela formação 

de professores para atuar na Educação Básica, que junto com Técnicos 

Educacionais e professores que atuam em sala de aula no Ensino Fundamental do 

1 ao 5 ano estiveram reunidos mediante sessões de estudos, discussões, 

definições e formulações de currículo de Língua Portuguesa, imbuídos na 
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propositura  de  contribuir/melhorar os saberes ministrados em sala de aula. Tal 

proposição ficaria estruturada por um documento organizado que apresentasse e 

delineasse o portovelhense, as especifidades culturais, porém, sem esquecer de 

alinhar os conhecimentos a serem construídos pelos alunos com tudo aquilo que 

acontece no espectro nacional e mundial. 

Outro ponto destacado deste processo da elaboração foram os fóruns dos 

quais participaram os membros do Conselho Municipal de Educação, Ministério 

Público e todos os envolvidos com a Educação de Porto Velho para o lançamento do 

Referencial Curricular.  

Apresentação para a sociedade de um trabalho oriundo da parceria entre a 

Universidade Federal de Rondônia, os departamentos apresentados anteriormente e 

a Secretaria Municipal de Educação, demonstrando que a formação inicial precisa 

estar entrelaçada com os diversos setores responsáveis pela formação dos 

professores e da sociedade como um todo. 

Os dados obtidos com os sujeitos participantes dessa pesquisa propiciaram 

condições para responder à questão problematizadora desta pesquisa, quando 

mencionaram que houve uma melhoria na condução dos planejamentos, na 

elaboração dos mesmos está ocorrendo com uma metodologia de ensino mais 

eficaz. Criaram-se possibilidades para os alunos desenvolverem um ensino 

intensificado para leitura e escrita.  

A partir dos dados apresentados e do pouco tempo de vida em que o currículo 

foi implantado é possível considerar que grandes são os desafios a serem vencidos 

na formação dos alunos e dos professores, pois, o uso do Referencial de Língua 

Portuguesa ainda está em fase inicial e mesmo aqueles que participaram do 

processo de elaboração ainda estão se apropriando dos encaminhamentos 

sugeridos. 

Os resultados obtidos permitem considerar que a Secretaria Municipal de 

Educação precisa criar condições para a legitimação do uso do Currículo Municipal 

no planejamento dos professores da Rede de Ensino, bem como, a promoção de 

formação continuada para que todos tenham conhecimento sobre o documento 

referencial, em virtude de alguns professores não terem participado deste processo 

de elaboração. A Rede de Ensino precisa delinear uma forma de comunicação e 

organização na aprendizagem. 

Outrossim, a parceria entre a SEMED e os Departamentos de Educação da 
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UNIR tornou-se de suma importância para o alavancar deste processo, pois, além da 

construção do currículo, houve o processo formativo, todos juntos: professores 

doutores, técnicos e professores municipais alinhados no objetivo de elaborar o 

documento basilar para atender a demanda de aprendizagens dos estudantes do 

Município de Porto Velho: a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 

Chego ao fim deste trabalho, com as proposituras alcançadas de tudo aquilo 

que se pensou no iniciar dessa trajetória, consciente de que a educação precisa ter 

uma organização didático/metodológica/curricular, pois, o ensinar não se faz de 

qualquer maneira, não se acorda e decide o que será ministrado, isso denota a 

necessidade de um referencial a ser seguido. 

Cabe ao professor pensar e refletir no conhecimento que o aluno precisa 

construir,  e que  o currículo é elemento fundamental para direcionar essa ação 

docente e o processo de ensino e aprendizagem, ressaltando que tão logo 

promulgada a Base Nacional Comum Curricular no Brasil, não haverá a necessidade 

de muitos ajustes, visto que Currículo Municipal quando elaborado pretendeu 

contemplar alguns pontos que possivelmente serão legitimados a partir de 2018, 

com a unificação do Currículo Nacional no país. 

Ademais, o currículo proposto possui a característica de retroalimentação, em 

decorrência de estar embasado no cidadão que será formado, constituindo-se em 

documento circunscrito ao tempo, à história e à realidade local, cultural, política, 

econômica e social, que é movediça e relacional.  

Assim, nesta perspectiva de devir, é importante compreender que o currículo 

não é o modelo estanque de reprodução de conhecimentos, constituindo-se em o 

documento envolto de questões sociológicas, filosóficas, políticas e epistemológicas. 
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APÊNDICE “A” 

 
As narrativas da coordenadora representante da SEMED: 

No ano de 2014 a Secretaria Municipal de Educação através da Divisão de Ensino 

Fundamental ousou lançar um plano de ação para elaborar um currículo para a Rede 

Municipal de Educação, uma vez que não tínhamos um documento base para o Ensino 

Fundamental. 

Depois de algumas reuniões com técnicos da SEMED, gestores e professores da 

rede observou-se a necessidade da participação da Universidade Federal de Rondônia. 

Então no ano de 2014 o convite foi realizado e para nossa surpresa, o mesmo foi aceito 

prontamente. O Departamento de Educação da UNIR chefiado pelos Professores Doutores 

Rosangela Hilário e Wendel de Fiori juntamente com toda a sua equipe passou a 

estabelecer uma primorosa e essencial parceria com a SEMED. 

Através dessa parceria realizamos vários encontros com os Grupos de Trabalho, 

onde professores da UNIR e da SEMED passaram a se encontrar para alinhar 

conhecimentos, estabelecer estratégias e elaborar um plano de trabalho para a construção 

do primeiro Referencial Curricular do Município de Porto Velho. 

Durante os anos de 2014, 2015 e 2016 vários foram os encontros sempre com a 

participação da UNIR, especialmente contando com a presença, em todos eles, dos 

professores Rosangela Hilário e Wendell Fiori.  

Nosso maior desafio era juntar os professores das zonas urbana e rural, o qual 

tivemos a colaboração da Secretária da Educação na época, para o deslocamento de seus 

núcleos até as escolas onde ocorreriam os encontros. 

Em dezembro de 2016 nossos 12 exemplares do currículo foram apresentados para 

a Rede Municipal, UNIR, convidados de escolas particulares, CME, autoridades, público 

acadêmico e público em geral. Foi um momento de muita satisfação, pois o município 

passou a contar com o seu próprio currículo. Um currículo elaborado pelos professores da 

rede em parceria com a universidade federal. O audacioso sonho transformou-se na mais 

pura realidade. A construção parceira faz com que a educação só venha a ganhar. Até a 

capa dos cadernos foram pensadas para que tivessem a participação dos alunos da rede, 

uma vez que o currículo foi idealizado para eles, foi realizado um concurso para escolher os 

desenhos que iriam compor os cadernos. 

A partir de agora nosso currículo tem a cara de Porto Velho e está de acordo com o 

artigo 26 da vigente Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394 de 20 de dezembro de 

1996, onde consta que os currículos do Ensino Fundamental devem ter uma Base Nacional 

Comum, a ser complementada, em cada Sistema de Ensino e Estabelecimento Escolar, por 

uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 
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cultura, da economia e da clientela.  

Atualmente o currículo encontra-se ancorado no site da Prefeitura Municipal de Porto 

Velho para que toda a população tenha acesso. 

 

As narrativas da Coordenadora representante da UNIR: 

O ofício de professora me conquistou na sexta série do antigo primeiro grau, na pré-

história da minha vida, quando uma professora de língua portuguesa calou um grupo de 

adolescentes excitados com a volta das férias de meio ano, declamando “Galos e quintais” 

de João Cabral de Melo Neto. 

Aquela professora baixinha, sorridente e grávida tinha uma aura de autoridade, de 

bem-querença que ultrapassava os rigores da escola: entrava na alma e inspirava boas 

energias. Eu quis aquela vida para mim. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Formei 

professora, fiz jornalismo e letras, apaixonei por um homem, sua causa e compromisso com 

a arte e o conhecimento como forma de emancipação. Casei, tive um filho lindo de viver. Fui 

professora dos anos iniciais, do segundo grau, de literatura em faculdades privadas. 

Coordenadora Pedagógica e Diretora de Escola. Até que tive a sorte de cruzar com a 

Professora Terezinha Rios, em um projeto de leitura para a Rede Pública de São Paulo. Ela 

me alertou para o fato de que há um tempo certo para viver cada fase da docência: tempo 

de ser professora e fazer a diferença em sala de aula, de ser coordenadora pedagógica e 

planejar projetos e rotinas para o cotidiano das escolas, tempo de ser diretora de escola e 

fazer a gestão dos processos pedagógicos. E tempo de fazer política pública nas secretarias 

e repartições. Para depois voltar ao início e formar professores.  Não é possível uma visão 

ampliada e plena de educação sem ter vivido cada fase. Sem ter ultrapassado cada 

dificuldade e mantido o espírito alimentado de esperança, de certeza que a passagem pela 

docência não foi morna. Foi intensa como todas as coisas devem ser. 

Assim, o fim de cada passagem pelas etapas e funções da carreira coincidiu com 

uma ruptura na vida pessoal: assumi concurso de professora e casei. Meu filho nasceu e 

assumi como diretora de escola. Iniciei no ensino superior e o casamento degringolou. 

Comecei o mestrado e o tal casamento subiu no telhado. Iniciei o doutorado e terminou de 

vez. Já como Diretora de uma faculdade privada e coordenadora da equipe de Língua 

Portuguesa, da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas da Secretaria da 

Educação de São Paulo, fiz concurso para a Universidade Federal de Rondônia, passei em 

primeiro lugar do famigerado edital 11/2009. Voltei para São Paulo, pedi demissão dos 

trabalhos, me despedi do passado, coloquei o filho em segurança com a avó e a bisavó 

(minha mãe e avó respectivamente) e me mandei para Rondônia. 

Com uma mistura bem dosada de coragem e medo cheguei a Porto Velho em 31 de 

julho de 2009. Sai de um frio de sete graus para um calor de quarenta. Ao sobrevoar o Rio 
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Madeira em minha chegada tive um misto de encantamento e pavor de tudo que podia estar 

à minha espera. A grandeza do Rio em franco contraste com o tamanho do Aeroporto, das 

ruas e casas me assustou. Mas, não acovardou. 

Meu objeto de trabalho sempre foi a educação básica, suas rotinas e processos. 

Desde o primeiro momento, contrariando ao grupo de professores que atuava no 

departamento de educação de Porto Velho nesta época, me aproximei dos professores e 

fazeres da EB. Inicialmente, coordenando um projeto de formação de professores hibrido: 

PARFOR. Tive a oportunidade de conhecer os meandros de cada cidade, cada secretaria, 

escola e professor de norte a sul do Estado. Foi um tempo fundamental para eu entender o 

funcionamento e os tempos deste estado quente e prenhe de desenvolvimento. 

Por questões políticas (e acho que um pouco de despeito também) deixei a 

Coordenação do projeto em 2011 e dediquei-me apenas a conclusão do meu doutorado em 

educação. Agora comprometida com a história e desenvolvimento das Escolas de Linha que 

deram origem ao processo de institucionalização da escola em Rondônia.  

No caminho, tive certeza de que aquelas pessoas e comunidades que me recebiam 

sempre com o melhor que tinham a oferecer, precisavam de alguma maneira ser 

recompensadas por tanta generosidade. Tive a sorte de cruzar com gente da melhor 

qualidade que me acolheu, ensinou, ajudou a caminhar. Nunca cheguei em uma escola em 

que não fosse bem recebida. 

Em 2013, com o diploma de doutora embaixo do braço e alguma mágoa no coração, 

conheci um professor que mudaria mais uma vez meus planos para minha passagem por 

Porto Velho, minha relação com a política educacional e o fazer docente: o Professor 

Wendell Fiori, recém-chegado a UNIR. Por influência de sua autoridade amorosa assumi o 

desafio de ser Chefe de Departamento, mas, não para cumprir tabela: para SER a diferença. 

O Professor Wendell me garantiu o suporte burocrático necessário para que juntos 

pudéssemos voar e ampliar os avanços pedagógicos.  

Foram tempos onde o bom combate pautou nossas ações: travamos embates com 

intenção de melhorar condições de trabalho, ampliar nosso grupo de professores, 

desenvolver parcerias e projetos que mais do que meandros burocráticos fomentassem 

avanços imprescindíveis para inspirar e provocar desenvolvimento social. Nos espaços em 

que não tínhamos acesso por vias protocolares ou fraternas, fomos estourando cadeados e 

arrombando portas, no sentido figurado, mas escorados pela boa intenção e saberes 

comprometidos com a docência. 

Nem sempre foi fácil: foram muitas portas fechadas em face da péssima fama de 

“moedeira” que o Departamento de Educação de Porto Velho tinha. Inclusive entre os 

colegas de Instituição. Parece que houve um tempo em que as relações foram mediadas por 

cifrões e interesses pouco republicamos. Então, a primeira ação a ser feita foi “limpar” a área 
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e mostrar que os tempos eram outros. Foram muitas visitas de apresentação, algumas 

portas batidas “na cara”. Alguma desconfiança. Mas, a intenção materializada em ações 

para contribuir nos processos de formação continuada foram quebrando resistências. 

Melhorando a convivência. Ampliando a afetividade e desenvolvendo a produção de um 

saber amoroso, comprometido com a emancipação por meio da formação de professores 

comprometidos e orgulhosos de sua identidade profissional. 

Assim, chegamos ao ano de fevereiro de 2014, quando conhecemos a Professora 

Tâmara Kasper em uma destas ações de aproximação com a docência. A Professora 

Tamara contou sobre as dificuldades enfrentadas em face da não conclusão do referencial 

curricular de Porto Velho, motivo pelo qual a Secretaria passaria a enfrentar problemas 

referentes ao financiamento da educação, aos resultados das avaliações institucionais 

(considerando que não havia articulação entre intenção, projeto educativo, referencial e 

avaliação). Ainda cheia de reserva, perguntou se o Departamento de Educação não faria “o 

favor” de ajudar a Secretaria a resolver a problemática, concluir a organização do currículo. 

Particularmente, percebi naquele momento uma oportunidade ímpar de aproximar 

não só as instituições, mas, a formação inicial e continuada. Expliquei a Professora Tâmara 

que não era favor: era obrigação do Departamento de Educação, considerando que 

trabalhávamos para formar professores com intenção de fomentar desenvolvimento por 

meio da educação. Expliquei que o departamento tinha sofrido uma renovação de mais de 

sessenta por cento e os professores novos certamente se sentiriam honrados em fazer 

história ao materializar o sonho de articular formação, currículo de educação básica e 

currículo de formação de professores. Naquele momento, penso que não tínhamos ideia do 

tamanho e grandeza do gesto. 

Mas, ele repercutiu: ao longo dos três anos seguintes, regularmente professores da 

Universidade, dos vários componentes curriculares que compõem a educação básica, 

estudantes de Pedagogia, técnicos ligados a burocracia oficial da secretaria, gestores do 

sistema municipal de ensino e até colegas de outras instituições mergulharam no processo 

de criar um documento curricular que extrapolasse as fronteiras da burocracia e inspirasse 

novos jeitos de dizer a palavra, de registrá-la, de marca-lá com a força e o calor produzidos 

no Madeira. Foram tempos de entender e buscar soluções para o fosso que separava a 

formação e a materialidade dos fazeres na Educação Básica. Tempos de aprofundar o 

conhecimento sobre a diversidade, sobre os tons e sabores ribeirinhos, nortistas, 

quilombolas, híbridos e misturados. Tempos de debater alfabetizações: um novo conceito 

para um olhar diferenciado sobre o conhecimento. Tempo de entender quais as 

contribuições poderiam se somar entre os diferentes entes que compõe as rotinas da 

educação básica. Tempos de aprofundar entendimento sobre a política pública. De abrir 

canais de diálogo em diferentes frentes: Conselhos, Repartições que tratam de alimentação 
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dos estudantes e professores, de buscar parcerias para ampliar o leque de material didático 

das escolas. De conjugar novos verbos a favor das escolas, das linhas, das comunidades só 

lembradas em momentos específicos. Tempos bons de aproximar Academia e Educação 

Básica. De honrar o financiamento da Universidade a favor do desenvolvimento social e em 

todos os aspectos do lugar em que ela está instalada. 

Tudo foram flores? Não. Tivemos derrotas que nos abateram: alguns departamentos 

não quiseram honrar seu compromisso com a Educação Básica. Alguns políticos só se 

comprometem com professores e comunidades escolares em épocas distintas de eleições e 

referencial curricular sem estrutura não fomenta melhoria nas escolas. 

A pessoalidade é o grande diferencial do trabalho docente: escolas não são feitas por 

paredes, por equipamentos. Estes são meios para fomentar as rotinas. Escolas são 

organizadas e inspiradas por pessoas. Pessoas precisam estar comprometidas com as 

crianças, comunidades e espaços por onde transitam. O professor não é mais um técnico. É 

um intelectual a serviço do desenvolvimento social e como tal precisa colocar seu oficio a 

favor dos espaços por onde transitam. Exercer a função docente com responsabilidade, criar 

condições para a aprendizagem e entendimento da função da escola é promover a 

revolução das canetas. 

Para finalizar essas boas lembranças, antes que se transformem em uma biografia 

autorizada, devo escrever que este memorial está contaminado pela afetividade que cerca 

minha relação com os professores e espaços da educação básica, com minha alegria em ter 

conquistado meu sonho de criança: hoje, eu também chego nos espaços e ao falar de 

Guimarães Rosa, Paulo Freire, Nilson Machado, Terezinha Rios, Nidia Pontuschka, Nair 

Gurgel, também tenho a audiência amorosa, respeitosa e alegre de alunos, colegas, 

gestores do sistema. Hoje também tenho a alegria de ter deixado um legado na história da 

formação docente em Porto Velho. De ter amigos e amigas que extrapolaram as fronteiras 

das salas de aula e burocracia oficial, para os almoços ajantarados, vinhos, abraços e afetos 

maiores que os contatos protocolares. 

A organização do referencial curricular de Porto Velho foi o ponto de partida para um 

caminho sem volta: a articulação entre os saberes produzidos na urgência das salas de aula 

e da teoria produzida a partir da pesquisa em educação. Sou muito grata a “minha” equipe 

na época que respondeu prontamente à época, e nunca perguntou “quanto”, mas quando: 

quando começamos? Quando podemos marcar os encontros? Quando vamos falar com os 

gestores do sistema?  

Sou grata também a Professora Tamara Kasper que me trouxe outra família para 

preencher a intensidade de um coração selvagem, indomável e pedagógico: professores, 

técnicos, maridos e comunidade SEMED passaram a serem um pouco meus também. 

Sonhamos o mesmo sonho e enfrentamos as mesmas dificuldades. 
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Ao longo dos últimos três anos em que o processo se alongou mais aprendi, 

mergulhei em um detalhamento, funções e razões que havia esquecido como eram. Mais do 

que sempre tive a constatação de que é preciso manter sempre alimentada esta ponte com 

estes saberes produzidos na escola. São estes que alimentam e da qual a pesquisa em 

educação prescinde: pesquisa que não circula e é apropriado pelas instituições só servem 

para entulhar estantes e produzir poeira. Conhecimento para ser validado necessita ser 

apropriado, modificado, avalizado pelas comunidades escolares. A vida não ficou mais fácil 

e não deixamos de lutar por espaço, por direitos, por escolha e pela obrigação que cada 

pessoa tem de usar o conhecimento a favor da felicidade. 

Mas, hoje estamos mais próximos e fortalecidos na certeza de que somos 

efetivamente um time. E como tal, temos um objetivo comum: oportunizar a todas as 

crianças o direito de escolher os caminhos que desejam percorrer. 
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APÊNDICE “B” 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS - NCH 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO - MEDUC 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Eu, _____________________________________________________ 

concordo  em  participar  da  pesquisa  Intitulada:  “CURRÍCULO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA: UM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO PARA REDE MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE PORTO VELHO” objeto de estudo da mestranda Neire Abreu 

Mota Porfiro, da Universidade Federal de Rondônia, sob orientação do Prof. Dr. 

Wendell Fiori de Faria, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Educação, para descrever os possíveis avanços e∕ou retrocessos no processo de 

ensino e aprendizagem dos anos iniciais a partir de uma nova proposta curricular de 

língua portuguesa construída por professores universitários e professores municipais 

para a Rede Municipal de Educação de Porto Velho. 

Assim, tenho conhecimento que: 

1. A participação na pesquisa será respondendo questionários com perguntas 

semi-estruturadas; 

2. As respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em 

nenhum momento será divulgado o nome em qualquer fase do estudo; 

3. O benefício relacionado à sua participação será de contribuir com a pesquisa 

referente ao Currículo de Língua Portuguesa: Um processo de Construção 

para rede Municipal de Porto Velho. 

4. Os resultados da pesquisa serão destinados exclusivamente à elaboração do 

trabalho de pesquisa e publicações acadêmicas; 

5. Fica assegurada a possibilidade de desistir de participar da pesquisa a 

qualquer momento, ou mesmo se recusar a responder perguntas que lhe 

cause constrangimento, sem nenhum prejuízo à sua pessoa; 
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6. Fica assegurado uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

ao participante da pesquisa; 

7. Será assegurado esclarecimento de dúvidas quando necessário; 

8. Fica esclarecido que não receberá atribuída nenhuma remuneração por 

participar da pesquisa; 

9. Caso haja dúvidas ou necessidade de maiores esclarecimentos é possível 

entrar em contato pelo telefone: (69) 99330-1177 e-mail: 

neireabreu@yahoo.com.br 

 

A assinatura a seguir representa o meu aceite em participar do 

estudo, bem como fica assegurado minha privacidade. 

 
 
 
 
 

Porto Velho,____de ________________2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neire Abreu Mota Porfiro Assinatura do Participante 
Pesquisadora 
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APÊNDICE “C” 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS - NCH 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO - MEDUC 
 

PESQUISA: CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA: UM PROCESSO DE 

CONSTRUÇÃO PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO VELHO 

 
MESTRANDA: NEIRE ABREU MOTA PORFIRO 

QUESTIONÁRIO 1 – MEMBROS DO GT DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

PARTE I – PERFIL PROFISSIONAL 

 

FORMAÇÃO INICIAL 

1   Modalidade 

a) (    ) Presencial                       b) (   ) à distância              

2 - Ano de conclusão da graduação: 

a) (     ) antes de 1985 

b) (     ) entre 1985 a 1996 

c) (     ) entre 1996 a 2006 

d) (     ) entre 2006 a 2016 

 

3   Em que instituição se formou? 

a) (     ) União das Escolas Superiores de Rondônia - UNIRon 

b) (     ) Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

c) (     ) Faculdade de Rondônia - FARO 

d) (     ) Faculdade de Ciências Administrativas e Tecnologia - FATEC  

e) (     ) Faculdades Integradas Aparício Carvalho – FIMCA 

f) (     ) Outra: Qual ___________________________________________ 
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4    Curso de Graduação (caso necessário marque em mais de 01 alternativa) 

a) (    ) Licenciatura Plena em Pedagogia 
b) (    ) Licenciatura em Letras: Português 
c) (    ) Licenciatura em Letras: Espanhol/Inglês 
d) (    ) Licenciatura em Matemática 
e) (    ) Licenciatura em História 
f)  (    ) Licenciatura em Geografia 
g) (    ) Licenciatura em Ciências Biológicas 
h) (    ) Formação em nível médio (normal ou magistério) 
i)  (    ) Outra. Qual? ____________________________________________ 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

5 Realizou algum curso de especialização voltado para a área educacional?  

a) (     )Sim               b) (     ) Não  

 

6    Em que área realizou a especialização: 

a) (    ) Gestão Escolar 

b) (    ) Currículo 

c) (    ) Educação Especial 

d) (    ) Psicopedagogia 

e) (    ) Libras 

f)  (    ) Outra. Especifique? _______________________________________ 

 

PARTE II - ATUAÇÃO 

 

7 Qual a carga horária de trabalho no Município técnico educacional?  

a) (   ) 20h semanais 

b) (   ) 25h semanais 

c) (   ) 30h semanais 

d) (   ) 40h semanais 
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APÊNDICE “D” 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS - NCH 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO - MEDUC 

 

QUESTIONÁRIO 2 – MEMBROS DO GT DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

PARTE III – REUNIÕES DO GRUPO DE TRABALHO 

 

8 Como eram feitas as reuniões do grupo de trabalho para o planejamento 

da elaboração do eixo curricular de Língua Portuguesa? 

a) (    ) Semanal 

b) (    ) Quinzenal 

 

 

9 Como se pautou o planejamento do Grupo de Trabalho 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

10 No momento do planejar: quais foram os embasamentos teóricos para o 

desenvolvimento da proposta? (Caso necessário marque em mais de 01 

alternativa) 

a) (    ) Legislação Educacional (LDB n. 9394∕96) 

b) (    ) Livro Didático 

c) (    ) Currículo de outros estados 

d) (    ) Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) 
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PARTE IV – A CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA DO CURRÍCULO MUNICIPAL NO 

GRUPO DE TRABALHO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

11 Como ficou sabendo que estava sendo feita a nova proposta curricular 

do Ensino Fundamental do Município de Porto Velho 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12 Qual foi o motivo que te levou a participar da elaboração do currículo de 
Língua Portuguesa de Porto Velho? Explique como foram escolhidos os 
membros do grupo de trabalho de Língua Portuguesa para participar da 
elaboração deste Currículo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13 Antes do processo de construção do currículo de Língua Portuguesa, 

qual era o seu conceito de currículo 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
14 Qual a importância que você atribui ao currículo para a prática 

pedagógica em sala de aula 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15 O seu entendimento sobre currículo mudou depois da sua participação 

no GT de Língua Portuguesa Especifique  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

16 Essa parceria firmada entre a Universidade Federal de Rondônia 
(formação inicial de professores) e os professores da Rede Municipal 
(formação da educação básica), propiciaram no seu entendimento a 
construção de um documento para o Ensino fundamental que irá contribuir 
para o desenvolvimento dos conhecimentos necessários para os objetivos de 

aprendizagem Descreva 
 
a)(   ) sim       b) (   ) não     c) (   ) Parcialmente 

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

17 Quais os avanços você considera que podem ser alcançados após a 

implantação do currículo municipal de Língua Portuguesa  
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

18 Você considera que as suas contribuições e os autores que estudou 

foram incorporadas no currículo Comente: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

19  Avalie sua participação na construção do Novo Referencial Curricular 
da Rede Municipal de Educação 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

20 O trabalho coletivo entre os professores da universidade, membros do 
GT e os da Rede Municipal contribuiu na propositura de ensino com qualidade 
para os estudantes. Comente: 

a) (   ) Sim                        b) (    ) Não               c) (   ) Parcialmente 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

21 Como se sente por ter contribuído no Referencial de Língua Portuguesa 
para a Rede Municipal. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE “E” 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS - NCH 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO - MEDUC 
 

PESQUISA: CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA: UM PROCESSO DE 

CONSTRUÇÃO PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO VELHO 

 
MESTRANDA: NEIRE ABREU MOTA PORFIRO 

QUESTIONÁRIO 1 – PROFESSORES 
 

PARTE I – PERFIL PROFISSIONAL 

 

FORMAÇÃO INICIAL 

1   Modalidade 

a) (    ) Presencial                       b) (   ) à distância              

2 - Ano de conclusão da graduação: 

e) (     ) antes de 1985 

f) (     ) entre 1985 a 1996 

g) (     ) entre 1996 a 2006 

h) (     ) entre 2006 a 2016 

 

3   Em que instituição se formou? 

g) (     ) União das Escolas Superiores de Rondônia - UNIRON 

h) (     ) Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

i) (     ) Faculdade de Rondônia - FARO 

j) (     ) Faculdade de Ciências Administrativas e Tecnologia - FATEC  

k) (     ) Faculdades Integradas Aparício Carvalho – FIMCA 

l) (     ) Outra: Qual ___________________________________________ 
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4    Curso de Graduação (caso necessário marque em mais de 01 alternativa) 

a) (    ) Licenciatura Plena em Pedagogia 
b) (    ) Licenciatura em Letras: Português 
c) (    ) Licenciatura em Letras: Espanhol/Inglês 
d) (    ) Licenciatura em Matemática 
e) (    ) Licenciatura em História 
f)  (    ) Licenciatura em Geografia 
g) (    ) Licenciatura em Ciências Biológicas 
h) (    ) Formação em nível médio (normal ou magistério) 
i)  (    ) Outra. Qual? ____________________________________________ 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

5 Realizou algum curso de especialização voltado para a área educacional?  

b) (     )Sim               b) (     ) Não  

 

6    Em que área realizou a especialização: 

a) (    ) Gestão Escolar 

b) (    ) Currículo 

c) (    ) Educação Especial 

d) (    ) Psicopedagogia 

e) (    ) Libras 

f)  (    ) Outra. Especifique? _______________________________________ 

 

PARTE II - ATUAÇÃO 

 

7 Atualmente é regente de sala? 

a ) (     )Sim               b) (     ) Não  

 

7  Quanto tempo exerce/exerceu a regência em sala de aula? 

a) (   ) 01 a 05 anos 

b) (   ) 06 a 10 anos 

c) (   ) 11 a 15 anos 

d) (   ) mais de 16 anos 
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8 Profissionalmente, atua em qual ano do Ensino Fundamental (séries 

iniciais)? (Se necessário, marque mais de 1 alternativa) 

a) (    ) 1º ano 

b) (    ) 2º ano  

c) (    ) 3º ano  

d) (    ) 4º ano 

e) (    ) 5º ano 

f) (    ) nenhuma das alternativas 

 

9 Qual a carga horária de trabalho no Município como professor (a)?  

e) (   ) 20h semanais 

f) (   ) 25h semanais 

g) (   ) 30h semanais 

h) (   ) 40h semanais 

 

10 Qual a carga horária de trabalho no Município como especialista em 

supervisão, especialista em orientação e∕ou gestor (a)?  

a) (   ) 20h semanais 

b) (   ) 25h semanais 

c) (   ) 30h semanais 

d) (   ) 40h semanais 
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APÊNDICE “F” 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS - NCH 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO - MEDUC 

 

QUESTIONÁRIO 2 - PROFESSORES 

 

PARTE III – PLANEJAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

11 Como é feita a elaboração do planejamento do eixo curricular de Língua 

Portuguesa com a implantação do Referencial Curricular Municipal de Língua 

Portuguesa? 

c) (    ) Semanal 

d) (    ) Bimestral 

e) (    ) Semestral 

f) (    ) Anual 

 

 

12 Este planejamento ocorre na escola Descreva como ele é efetivado? 

a) (     ) Sim               b) (     ) Não  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

14 No momento do planejar: quais são os embasamentos teóricos para o 

desenvolvimento do plano de aula? (Caso necessário marque em mais de 01 

alternativa) 

a) (    ) Legislação Educacional (LDB n. 9394∕96) 

b) (    ) Livro Didático 

c) (    ) Currículo Municipal  

d) (    ) Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) 
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PARTE IV – A CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL 

15 Antes da elaboração do currículo, qual era o embasamento que norteava 

a construção dos planejamentos de aula de Língua Portuguesa 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
16 Diante do processo de construção do currículo de Língua Portuguesa na 

Rede Municipal de Educação, qual o seu conceito de currículo 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
17 Qual a importância que você atribui ao currículo para a prática 

pedagógica em sala de aula 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

18 O seu entendimento sobre currículo mudou depois da construção deste 

Referencial Curricular da Rede Municipal de Porto Velho Especifique  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

19 Como ficou sabendo que estava sendo feita a nova proposta curricular 

do Ensino Fundamental do Município de Porto Velho 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

20 Qual foi o motivo que te levou a participar da elaboração do currículo de 
Língua Portuguesa de Porto Velho? Explique como foram escolhidos na escola 
os professores para participar da elaboração do Currículo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

21 Durante o processo de elaboração do currículo de Língua Portuguesa 
ocorreram seis encontros para os professores. Destes encontros quantos você 

participou 
 

a) (    ) um a dois 
b) (    ) dois a três 
c) (    ) três a quatro 
d) (    ) quatro a cinco 
e) (    ) participei de todos 
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22 O currículo é um documento norteador da prática professoral para 
desenvolver os conteúdos e metodologias necessários para o processo de 
ensino e aprendizagem em sala de aula. Descreva a sua compreensão de como 
o currículo pode contribuir. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

23  Como eram realizados os encontros sobre a Proposta Curricular 

promovida pela SEMED 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

24 Essa parceria firmada entre a Universidade Federal de Rondônia 
(formação inicial de professores) e os professores da Rede Municipal 
(formação da educação básica), propiciaram no seu entendimento a 
construção de um documento para o Ensino fundamental que irá contribuir 
para o desenvolvimento dos conhecimentos necessários para os objetivos de 

aprendizagem Descreva 
 

a) (   ) sim       b) (   ) não     c) (   ) Parcialmente 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

25 O currículo elaborado por professores universitários e professores 
municipais aprovado pela Secretaria Municipal de Educação em 2016, e 
disponível na biblioteca nacional sobre o registro n. 978-85-69105-13-8 
(caderno de Língua Portuguesa), que irá vigorar no período de 2016 a 2026 

está sendo utilizado no seu planejamento de aula em 2017 Especifique 
 

a) (   ) sim       b) (   ) não     c) (   ) Parcialmente 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

26 O Referencial Curricular de Língua Portuguesa pretende proporcionar 
uma prática docente em sala de aula que colabora para os novos saberes dos 

alunos. Quais 
a) (    ) leitura e escrita 
b) (    ) oralidade 
c) (    ) código linguístico 
d) (    ) variedade linguística 
e) (    ) outras. _______________________________________________ 

 
27 Quais os avanços você considera que podem ser alcançados em suas 
e/ou práticas pedagógicas dos professores após a implantação do currículo 

municipal de Língua Portuguesa  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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28 O que você considera que ainda poderia ser acrescentado no currículo 
que foi implantado para melhorar a qualidade do processo ensino e 

aprendizagem de língua portuguesa 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

29 Você considera que as suas contribuições e os autores que estudou 

foram incorporadas no currículo Comente: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

30  Avalie sua participação/contribuição na construção do Novo Referencial 
Curricular da Rede Municipal de Educação 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

31 Como foi a interlocução e participação dos professores que 
participavam dos Grupos de Trabalho do currículo no repasse dos 
conhecimentos nas unidades escolares para os professores que não estavam 

na equipe 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

32 O trabalho coletivo entre os professores da universidade e os da Rede 
Municipal contribui no processo de construção a respeito do currículo. 
Comente: 

a) (   ) Sim                        b) (    ) Não               c) (   ) Parcialmente 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

33 Após a aprovação do referencial de Língua Portuguesa você e/ou os 
professores da sua escola já participaram de Formação continuada promovida 
pela SEMED para utilizar o currículo.  

a)(   ) Sim                        b) (    ) Não 

 

Quantas  
a) (   ) 1 a 3 
b) (   ) 3 a 6 
c) (   ) 6 a 9 
d) (   ) nenhuma 
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34 Na semana pedagógica do início do ano letivo de 2017, o especialista em 

supervisão escolar realizou formação continuada sobre o currículo Comente:  

a) (   ) Sim                        b) (    ) Não 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

35 O currículo de Língua Portuguesa, conforme o documento apresentado 
tem condições de ser implantado em sala de aula e utilizado no planejamento 

de aula 
a)  (   ) Sim                        b) (    ) Não        c) (   ) Parcialmente 

 
36 Comente a respeito da utilização do currículo de Língua Portuguesa em 
sala de aula: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO 01 – PORTARIA Nº 100/2015-DIEFUN/DE/GAB/SEMED 

 

 

 

 

 


