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Recorte cultural – quem define?

Arena de conflitos.

Pluralidade das sociedades – homogeneidade da globalização.

Discriminações – Exclusões.

Efeitos das seleções para o mercado e acesso às universidades.

Oferece forma as ideias pedagógicas.

CONTEXTO



CURRÍCULO
ARENA DE CONTESTAÇÃO

Interesses 
sociais, 

políticos 
econômicos e 

científicos

Conhecimento 
como algo em 
permanente 
construção e 
inter-relação

Espaço público 
de tomada de 

decisões



Currículo

“Escolhas que se fazem em 
vasto leque de 
possibilidades”.

Williams (1984)



O Currículo é uma seleção da 
cultura, um conjunto de práticas, 
saberes e conhecimentos que 
produzem significados pessoais e 
sociais. 



“O que eles ou elas devem se tornar?

Como afirma Tomaz Tadeu (2005, p.15), 
no fundo das teorias do currículo 

está uma questão:



Currículo - História
•  A partir da Idade Média define-se o currículo no 

plano formal, como algo previamente 
planejado, com o objetivo de atingir  
determinadas condutas. 

• Conjunto de conteúdos a ensinar, com plano de 
ação pedagógica, fundamentado em um sistema. 
Uma súmula de exigências acadêmicas.



Na modernidade está presente a idéia de 
currículo como a fabricação dos sujeitos – 
liberdades reguladas.

Propósito de formar o cidadão único, princípio da 
igualdade.

Modelo burguês – único, universal, para dar 
oportunidades iguais (?).



CONCEPÇÃO TÉCNICA DE CURRÍCULO 
Início do séc. XX (EUA)

• Predição, prescrição, controle do processo.

• Fontes: empirismo, positivismo e funcionalismo.

• Racionalidade técnica e instrumental – a educação é uma 
atividade racional-científica de treinamento.

• Bases: Condutismo e Taylorismo.

• Conhecimento padronizados, comuns, únicos e fragmentados.



Proposta Político-Pedagógica

É a construção coletiva da identidade da 
instituição, sua organização e seu plano de ação.

Conjunto de experiências, de linguagens e interações 
que as crianças vivem no dia a dia da escola e que 
conformam os conhecimentos curriculares.

Currículo
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Currículo

Administração Escolar  

Reduzindo educação ao ensino

A escola como serviço  
Aluno consumidor 
Professor burocrata

A escola com formação  

Alunos oportunidades 

Professor intelectual, artista



Talvez agora possamos modificar o 
currículo ao centrarmos o foco nas 
crianças e nas suas relações, e concebê-lo 
como construção, articulação e produção 
cultural de conhecimentos plurais. 

O currículo emerge permeado pela vida, 
nos encontros entre as crianças, seus 
colegas e os adultos no mundo.  



Os “conteúdos” a serem estudados serão respostas 
complexas às perguntas significativas e não mais 
fragmentos de conhecimentos específicos. 

O currículo, compreendido como as intenções, as 
ações e as interações presentes no cotidiano, a vida 
na educação infantil, explicita uma concepção 
curricular. Mas, a vida não é o currículo. 



PRÁTICAS EDUCATIVAS DA PROFESSORA
 

Sentir, pensar, saber e fazer

• Observação e escuta.
• Registro, memória e documentação.
• Pensar, propor e planejar.
• As ações e as experiências.
• Acompanhamento e avaliação.



Currículo 
Prescrito/oficial

(Orientação dos conteúdos 
para a escolaridade 

obrigatória)

Currículo apresentado 
aos professores 
(Interpretação e 

escolhas)

Plano Curricular
Materialidades, 

propostas, 

Currículo da Vida 
Cotidiana

(As experiências cotidianas de 
vida das crianças cidade, 

parque, )

Currículo Emergente
(Professor agente ativo, 

vincula a vida cotidiana aos 
conteúdos)

Currículo em ação
(Real, guiado pelas práticas dos 

professores e crianças 
matizado pelos esquemas 

teóricos)

Currículo Realizado
(Efeitos do currículo 

na aprendizagem)

Currículo Avaliado
(Significados que foi 

constituídos)

CURRÍCULO EM PROCESSO
Gimeno Sacristán (2000)
Pacheco (2005)
Pinar (2015)



A criança subverte a ordem e estabelece 
uma relação crítica com a tradição, criando 

possibilidades de novas histórias...



As crianças conhecem e rebatizam 
a novidade do mundo


