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Discutir currículo não é restringir-se a discussões meramente 

técnicas ou estratégicas. Discutir currículo é discutir vida, 

concepção de homem e de mundo, projeto de sociedade. É 

compreender, talvez relembrar, repensar, redefinir a função da 

Escola e de cada profissional da educação. Definir que currículo 

seguir é um ato político 

A palavra currículo vem do latim curriculum e significa corrida.

Currículo é um conjunto de teorias e práticas que caracterizam os 

tempos e espaços escolares ou como um conjunto de atividades 

nucleares e conseqüentes que são instrumentos para alcançar os 

objetivos definidos no Projeto Político Pedagógico da escola.



 Os trabalhadores em educação e a comunidade envolvida no 
trabalho escolar, têm consciência dos pressupostos, dos 
determinantes do currículo que consolidam em sua prática?

 Quem define o currículo?  

 Há homogeneidade nas propostas curriculares executadas 
nas escolas? Quais aspectos são comuns e quais são 
antagônicos ou diferentes?

 Que concepção de homem e de sociedade dão sustentação 
aos vários currículos construídos para as escolas públicas do 
Paraná, para o ensino fundamental, desde a década de 
1980? 

 Há um espaço de disputa pelo currículo ou apenas a 
hegemonia de um determinado modelo? Temos autonomia 
para construir e implementar diferentes propostas 
curriculares? 

 Que compreensão temos de currículo?

 É possível construir uma proposta curricular marcada pelo 
ecletismo?



 Para nossa decepção não encontraremos em escola alguma um 

documento chamado currículo escolar, se o compreendemos de 

forma mais ampla. Porém, podemos identificar vários dos seus 

componentes no Projeto Político Pedagógico da escola, nos 

documentos arquivados na escola, nos editais, dentre outros. 

 Todo currículo é construído a partir de determinados pressupostos, 

ou seja, a partir de determinados princípios que são previamente 

definidos e que pressupõem uma determinada direção para a ação. 

Esses pressupostos podem ser filosóficos, psicológicos, legais e 

pedagógicos



 O oficialismo ganha espaço em conseqüência disso e da 

capacidade de articulação que os órgãos superiores à escola têm, 

já que dispõem de um aparato de comunicação amplo e direto, o 

que não acontece com quem realiza o movimento contra-

hegemônico



CURRÍCULO BÁSICO

 87 a 90 – governo A Dias

 A partir da implantação do ciclo básico de Alfabetização

 nasceu morto – única versão, nunca foi revisado apesar de 
reeditado; não foram produzidos materiais para 
implementa-lo; não houve publicação da proposta do 2o. 
grau na época

 nunca foi o currículo oficial a não por meia dúzia de 
professores progressistas que o adotaram

 foi uma tentativa de construir o um currículo pautado no 
materialismo dialético histórico mas com sérias limitações, 
especialmente nas disciplinas de História, Matemática e 
LEM. As discussões sobre método estavam postas e 
ganharam importância.



 tinha como categorias centrais a luta de classes e o 

trabalho

 eixo enfatizado era o aprender e o saber elaborado 

era o fim

 ponto de partida e ponto de chegada era a realidade 

social mas com o objetivo de desvelá-la para 

transformá-la

 a tendência que sustentava era a tendência histórico-

crítica



 Concomitantemente ao processo de elaboração do Currículo 

Básico (1990) houve a discussão e a construção de um currículo 

para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que

ganhou especial significado no Paraná, a partir de 2003, com a 

criação das escolas itinerantes. Esse currículo tem como 

princípios, por exemplo: Educação para a transformação social; 

Educação de classe (consciência de classe e revolucionária); 

Educação Massiva (direito de todos à educação); Educação para 

o trabalho e a cooperação; Educação voltada para as várias 

dimensões da pessoa humana, dentre outros.



PARÂMETROS/REFERENCIAIS 

CURRICULARES NACIONAIS
 OS PCN respondem às diretrizes do BM que é instrumento do 

capitalismo. Essas diretrizes foram amplamente disseminadas a 

partir da  Conferência Mundial de Educação para Todos, 

realizada na Tailândia em 1990

 1992 – Requião negociação PROEM E PQE

 1993 – Plano Decenal de Educação para Todos

 1995 – César Coll

 26 volumes

 inúmeros materiais adequados aos PCN

 cursos de formação de professores, principalmente nos governos 

de Lerner, nessa perspectiva (empreendedorismo, qualidade 

total, flexibilização, competências/habilidades...)

 categoria central – cultura



 despreocupação com a discussão do método, propõe 

ecletismo como exercício de democracia

 pilares : aprender a aprender; aprender a ser; aprender 

a conviver e aprender a fazer

 tendência tecnicista e escolanovista

 ponto de partida e ponto de chegada era a realidade 

social mas com o objetivo de ajustar o sujeito a ela

 o saber elaborado vira meio para desenvolver 

competências/habilidades



 Em 2004, a SEED, relativizando as discussões sobre método deu 

início ao trabalho com os professores, já num primeiro momento 

separados por disciplina, para construir as novas diretrizes 

curriculares para o estado. A versão preliminar (SEED 2005) 

chegou às escolas no início de 2005 e recebeu sugestões. A versão 

preliminar apresentava um texto bastante desarticulado e indefinido 

em relação ao método. Praticamente no final de 2006/início de 2007 

é que a versão final ficou completa e apresentava um texto mais 

consistente.



 Durante esse processo, as secretarias municipais do 
oeste do Paraná perceberam que o trabalho articulado 
não atendia às especificidades da educação infantil e 
dos anos iniciais. Então, decidiram organizar um grupo 
de trabalho, orientados por representantes da SEED 
para organizar uma proposta curricular para as escolas 
municipais de cinqüenta municípios que compunham a 
AMOP

 Já no primeiro encontro os participantes perceberam a 
ausência da discussão sobre o método que daria 
sustentação à proposta. Por isso, os trabalhos foram 
suspensos e foi organizado um grupo base para 
coordenar os trabalhos. 



 Assim, durante o ano de 2005, com a participação de 
representantes dos cinqüenta municípios envolvidos 
foram feitos estudos a partir da leitura de textos de 
Marx, Engels, Vygotsky, Saviani, Palangana, dentre 
outros para se elaborar os pressupostos filosóficos, 
psicológicos, legais e pedagógicos para a proposta. 
Assim, no primeiro momento a preocupação foi com a 
definição e compreensão do método adotado que foi o 
materialismo dialético. A partir da elaboração dos 
pressupostos foram elaboradas as propostas da 
educação infantil (por eixos) e dos anos iniciais (por 
disciplina).



 Muitas dificuldades foram encontradas nesse 

processo: referentes à compreensão do método; 

à definição de conteúdos mínimos; à elaboração 

coletiva; às disputas de poder, dentre outros.

 Em novembro de 2006 foi publicada a versão 

final da proposta que, segundo os 

coordenadores do trabalho, receberá um 

acompanhamento e avaliação permanente.



 Nesse processo, o município de Cascavel, apesar de ter 
participado com seus representantes do trabalho 
organizado pela AMOP e de adotar os mesmos 
pressupostos da proposta elaborada, decidiu construir 
seu próprio currículo. A justificativa apresentada foi que 
assim haveria maior participação do coletivo dos 
professores da rede e que a educação especial seria 
contemplada. Porém, esse fato também explicita as 
relações de poder e as tensões existentes no âmbito da 
educação, ou seja, nesse caso, especialmente entre os 
diferentes grupos de professores das Universidades que 
participaram da coordenação dos trabalhos na AMOP e 
na Secretaria Municipal de Educação de Cascavel.



 Nesse processo o currículo da EJA 
também expressou-se como espaço 
de disputa: de um lado os 
progressistas, fortalecidos 
principalmente pelos movimentos 
sociais e de outro lado os liberais 
(quase a maioria dos educadores 
da EJA). Numa terceira posição os 
ecléticos, afirmando que se podia 
misturar as duas perspectivas.

 Qual nossa posição?



 Deixamos de perceber que o currículo traz 

um conteúdo  nos seus conteúdos. 

Perdemos nesse processo o benefício da 

dúvida metódica e passamos a adotar as 

coisas por serem a tendência do 

momento.

 Precisamos evitar o papel  de executores 

alienados que temos desempenhado na 

consolidação do currículo escolar.


