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RESUMO 

 

Este estudo discute a temática curricular e teve como foco os sentidos que professores do 

Ensino Médio atribuem ao planejamento do currículo. Para responder tal inquietação, 

procuramos identificar os sentidos que professores do Ensino Médio atribuem ao currículo e 

ao seu planejamento, analisando de que forma planejam o que será desenvolvido na sala de 

aula. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa com enfoque fenomenológico, 

baseando-se nos dispositivos – experiência, mundo da vida, estoque de conhecimentos, 

relevâncias e situação biográfica determinada – estudados por Schutz. O campo de estudo foi 

uma escola da rede estadual do município de Vitória da Conquista, Bahia, tendo como 

sujeitos quatro docentes que lecionam no Ensino Médio. Para produção dos dados, foi 

utilizada a entrevista semiestruturada, a qual foi analisada por meio da técnica de análise de 

conteúdo temática. Os resultados mostram que os sentidos atribuídos ao currículo o revelam 

como um instrumento de grande relevância no processo educativo e no percurso de formação 

discente. Revelam, também, que o planejamento curricular é desenvolvido em quatro etapas, 

iniciando com a realização da jornada pedagógica, seguida de discussão entre as áreas, depois 

a produção do plano de unidade e, finalmente, do planejamento na área. Quanto às finalidades 

atribuídas ao currículo no processo formativo, foram destacadas: educar para a vida, preparar 

para as avaliações externas e capacitar para o mercado de trabalho. Porém, foi possível notar a 

forte influência das avaliações externas no planejamento do currículo, muitas vezes, 

determinando o que deve ou não ser abordado, cerceando a autonomia docente. No que se 

refere ao planejamento, as professoras atribuíram sentidos que apontam para a organização de 

todas as atividades que compõem o currículo, na qual priorizam o que é mais relevante para o 

aluno, na perspectiva da educação para a vida, mas também o que é cobrado nas avaliações 

externas. Acreditamos que os diferentes aspectos destacados pelas professoras demonstram 

como a realidade é pessoalmente interpretada pelas docentes. Por fim, defendemos que a 

discussão promovida nesse trabalho colabora na compreensão da importância do papel do 

professor no planejamento do currículo. Assim, com esta pesquisa pretendemos contribuir 

para fomentar as discussões no campo do currículo, tendo em vista a relevância da atuação 

docente no seu processo de elaboração e na materialização na sala de aula. 

 

Palavras-chave: Currículo. Planejamento. Fenomenologia 
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 ABSTRACT 

 

This study discusses about curricular theme and it has focused on the meanings that high 

school teachers have attributed to curriculum planning. In order to respond to that concern, we 

have tried to identify the meanings that high school teachers attribute to   curriculum and their 

planning, analyzing how they plan what will be developed in classroom. It is a qualitative 

research with a phenomenological focus based on devices - experience, life world, stock of 

knowledge, relevance and determined biographical situation - studied by Schutz. The field of 

study was a public school located in the city of Vitória da Conquista, Bahia, having as 

subjects, four teachers who have taught in High School. For production of data, a semi-

structured interview was used, which was analyzed through thematic content analysis 

technique. The results have shown the meanings attributed to curriculum have revealed them 

as an instrument of great relevance in educational process and in course of student formation. 

They have also revealed that curricular planning is developed in four stages, beginning with   

pedagogical journey, followed by discussion between fields, then the production of unit plan 

and, finally, planning in area. Regarding the purposes attributed to curriculum in training 

process, it has been highlighted to educate for life, to prepare for external evaluations and to 

qualify for labor market. However, it has been possible to observe the strong influence of 

external evaluations on curriculum planning, often determining what should be addressed or 

not, limiting teacher autonomy. Regarding planning, the teachers have attributed meanings 

that point to the organization of all activities that compose the curriculum, in which they´ve 

prioritized what is most relevant to the student, from the perspective of education for life, but 

also what is charged in external evaluations. We believe the different aspects highlighted by 

those teachers have demonstrated how the reality is personally interpreted by them. Finally, 

we argue that the discussion promoted in this study has collaborated in understanding the 

importance of the teacher's role in curriculum planning. Thus, we intend with this research   

contribute to fostering discussions in the field of curriculum, considering the relevance of 

teaching performance in its elaboration process and materialization in classroom. 

Keywords: Curriculum. Planning. Phenomenology.   
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INTRODUÇÃO  

 

 A educação – direito de todos e dever do Estado e da família –, bandeira de luta dos 

mais desfavorecidos e item obrigatório nos discursos políticos, é vista por muitos como a 

mola propulsora das melhorias no país. Com isso, é cada vez maior a quantidade de funções 

atribuídas à escola, que, inevitavelmente, acaba sendo permeada por diversas influências 

políticas, econômicas, ideológicas etc., as quais afetam de várias maneiras o desenvolvimento 

do processo educativo. Nesse contexto, a recorrente manifestação em favor de uma educação 

de qualidade para todos não se materializou, tornando ainda mais evidente a relevância do 

professor como um agente fundamental no processo de escolarização e o currículo escolar 

como o instrumento por meio do qual a escola busca cumprir suas finalidades.  

 Atualmente, “[...] muitos dos problemas que afetam o sistema educativo e muitas das 

preocupações mais relevantes em educação têm concomitâncias mais ou menos diretas e 

explícitas com a problemática curricular” (SACRISTÁN, 2000, p. 30). O autor argumenta que 

há uma tendência a centrar no currículo, as possibilidades de reformas qualitativas em 

educação. Desse modo, investigações que conduzam a uma reflexão a respeito do 

planejamento curricular – a partir da perspectiva docente – são muito pertinentes, tendo em 

vista que o currículo escolar orienta toda a prática pedagógica, enquanto o professor é o 

mediador entre o conhecimento e o educando.  

 Nesse sentido, Barg (2012) ressalta que a atenção voltada para o currículo tem lhe 

atribuído grande valor não apenas no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, mas 

também nas propostas dos sistemas de ensino, na teoria pedagógica e nas pesquisas científicas. 

Por sua vez, Sacristán (2000) defende que essa discussão em torno da questão curricular é 

crucial para entender o papel da instituição escolar, porque o currículo é o cerne de todo o 

processo educativo. Por este motivo, buscamos estudá-lo, tendo como enfoque o 

planejamento curricular realizado pelo docente, pois, segundo Tardif (2002), é sobre os 

ombros dele que, notadamente, recai a função educativa da escola. Por isso, muitas vezes, o 

professor acaba sendo responsabilizado pelo que de bom ou ruim ocorre na escola, ainda que 

as condições em que o seu trabalho é realizado nem sempre sejam analisadas.  

 Além disso, Sacristán (2000) ressalta que a competência profissional de desenvolver o 

currículo, uma função específica do professor, é compartilhada e, muitas vezes, monopolizada 

pelos mecanismos de produção de materiais. Segundo o autor, a elaboração desse instrumento 

fica dividida entre vários agentes dentro do sistema educativo, ocorrendo o que ele denomina 

de “subtração da competência profissional”, em virtude de o planejamento da prática ocorrer 
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fora do âmbito de atuação dos professores. Porém, apesar de haver essa ausência no processo 

de elaboração das propostas curriculares, o autor considera a função docente de planejar o 

currículo que será realizado como o determinante mais decisivo do que se ensina nas aulas. 

Estes aspectos suscitaram nosso interesse em investigar os sentidos que os professores 

atribuem a esse planejamento, pois as concepções que eles possuem sobre a educação, o valor 

dos conteúdos propostos pelo currículo, a percepção das necessidades dos alunos etc. os 

levarão a interpretá-lo pessoalmente (SACRISTÁN, 2000).  

 Nessa perspectiva, importa salientar que a relevância dessa temática também foi algo 

que nos motivou a estudá-la, sendo que o foco no planejamento do currículo justifica-se pela 

consciência de que ele é um elemento crucial no processo de ensino e aprendizagem. Além do 

mais, fomos movidos pelo anseio de evidenciar a importância do professor como o 

personagem principal no desenvolvimento do currículo
1
, especialmente, no momento de 

planejar o currículo que será materializado na sala de aula. Esse enfoque no professor é 

considerado por Goodson (1992) como essencial, pois em seus estudos acerca do currículo 

escolar, nas conversas com professores, sempre surgiam dados das suas vidas, assim, ele julga 

necessário assegurar que esses sujeitos sejam ouvidos. O autor enfatiza, ainda, a necessidade 

de levar em consideração aspectos da história pessoal do professor nos estudos acerca da 

questão curricular, pois as prioridades do professor, dentro e fora da escola, bem como o seu 

percurso histórico influenciam a prática docente e o próprio modelo de ensino.  

 De acordo com Sacristán (2000), as pesquisas demonstram que, nos últimos anos, o 

estudo deste tema ganhou maior visibilidade, por possibilitar a análise das práticas e dos 

meios pelos quais os professores atuam, e com isso ajudar o entendimento do seu pensamento 

e o processo de tomada de decisões que acontece ao planejar o currículo. Para o autor, o 

currículo é um dos mais eficientes conceitos para investigar como a prática se sustenta e se 

manifesta de modo particular no contexto escolar. Ao estudá-lo é possível conhecer melhor 

essa realidade, além de colaborar  na compreensão da maneira como ocorre esse planejamento 

curricular, etapa essencial de todo o processo educativo.  

 Diante disso, pensar a prática docente remete-nos ao currículo escolar que a estrutura e 

a direciona, a qual é construída, tendo como base uma diversidade de conhecimentos e 

experiências, que fortalece e dá significado a um conjunto de ações que contribuem para uma 

prática pedagógica comprometida com um ensino de qualidade. Segundo Sacristán (2000), 

essa qualidade do ensino está diretamente relacionada aos seus conteúdos e formas, logo, o 

                                                           
1
 Em consonância com Sacristán (2000, p. 291), utilizamos a expressão “desenvolvimento do currículo” de 

forma ampliada, referindo-se ao “processo de elaboração, construção e concretização progressiva do currículo”. 
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que ensinar e como ensinar tem grandes implicações na melhoria da educação, começando 

necessariamente pela compreensão por parte dos professores do que vai ser aprendido pelos 

alunos e da maneira de ensiná-lo. 

  Nesse contexto, Berticelli (2005) alerta que as decisões curriculares, sejam micro ou 

macro, sempre afetam sujeitos. Por sua vez, Goodson (2013) refere que o currículo é 

construído para atingir determinados objetivos, e seus efeitos incidem sobre pessoas. Isso 

exige outro olhar para a docência que, por muito tempo, foi vista como uma profissão sem 

maiores requisitos, para a qual bastava alguém que dominasse o conteúdo e que tivesse talento 

ou vocação. No entanto, sabemos que a docência é extremamente complexa, e exige um 

profissional devidamente qualificado, pois o que está em questão é a formação do educando.  

 Ademais, ao contrário de um operário de uma indústria, o professor não trabalha 

simplesmente com um objeto, mas com sujeitos e em função de um projeto bem maior: 

transformar os alunos, educá-los, instruí-los, prepará-los para o futuro (TARDIF, 2002).  Por 

isso, a profissão docente precisa ser compreendida em toda a sua complexidade, tanto 

científica quanto humana, pois ser professor implica constantes decisões, que além de 

articular a maneira de ser com a maneira de ensinar, também desvendam, na prática, a 

maneira de ser (NÓVOA, 1992). Destaca o autor que cada docente constrói, no seu íntimo, 

seu próprio jeito de ser professor. Nesse processo, destacamos a existência de múltiplas 

interferências que, ao influir nesse profissional em formação, traz implicações para a sua 

prática, notadamente, para o planejamento do currículo que ele concretiza na aula. 

 Desse modo, tendo em vista as consequentes implicações das decisões relativas ao 

currículo, os olhares que se voltam para este assunto evidenciam a preocupação em fazer com 

que os estudos nessa área possam colaborar para a melhoria da educação. Esse propósito 

contribuiu para que, nos últimos tempos, o tema currículo adquirisse grande destaque e se 

tornasse recorrente nas pesquisas realizadas nos diversos contextos educacionais. 

 Tal fato foi percebido ao realizarmos um levantamento dos trabalhos aprovados pelo 

Grupo de Trabalho de Currículo (GT-12) da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Educação (ANPEd), nos últimos 10 anos, com o intuito de problematizar e ao 

mesmo tempo ratificar a relevância da temática curricular. Este investimento, possibilitou um 

oportuno aprofundamento no campo de estudo, pois, no que se refere às pesquisas em 

educação, esta associação tem grande importância no cenário nacional. 

 Além disso, essa análise do campo investigativo é imprescindível, pois permite 

avançar na discussão do tema em foco, visualizar a possibilidade de novos caminhos, ao 

mesmo tempo em que contribui para um melhor direcionamento de novas pesquisas que 
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contemplem aspectos ainda não explorados. Neste sentido, Moreira (2001) destaca que os 

estudos dos pesquisadores que atuam em diferentes universidades do país, imersos em 

contextos diferenciados, constituem verdadeiras referências no campo e mostram como o 

currículo tem sido abordado em distintos espaços acadêmicos. 

 Nessa perspectiva, realizamos um levantamento dos trabalhos aprovados pelo GT-12, 

no período de 2006 a 2015, quando foram realizadas nove reuniões nacionais (29ª a 37ª)
2
. 

Durante este período, foram aprovados 163 trabalhos, excluindo-se os encomendados, os de 

sessão especial e os pôsteres. O acesso a tais estudos foi realizado por meio do site da 

ANPEd
3
. Nesses dez anos, a quantidade de trabalhos aprovados pelo GT-12 foi crescente, 

principalmente nas seis primeiras reuniões, como pode ser observado no quantitativo de 

aceites por ano/reunião: 2006 (11), 2007 (15), 2008 (17), 2009 (17); 2010 (18), 2011 (29), 

2012 (15), 2013 (18), 2015 (23). Esses dados evidenciam a relevância do tema.  

Interessa-nos enfatizar que o trabalho do GT-12 demonstra uma diversidade de 

enfoques nas pesquisas acerca da questão curricular, o que nos permite afirmar que o 

currículo é um assunto que envolve vários aspectos do processo de escolarização. De acordo 

com Sacristán (2000), não importa a temática abordada, é possível encontrar uma relação de 

interdependência com o currículo, o qual se destaca como um tema no qual se entrecruzam 

muitos outros, com diversas implicações que configuram a realidade escolar. 

Apesar de, nesses últimos 10 anos, o GT-12 ter aprovado um quantitativo relevante de 

trabalhos que discutem o currículo, optamos por analisar, mais detalhadamente, apenas 

aqueles que tivessem maior aproximação com nosso objeto de pesquisa, por isso, elegemos 

alguns critérios como: (a) os artigos que priorizassem a Educação Básica; (b) realizados no 

contexto de uma escola pública; (c) com ênfase no desenvolvimento do currículo ou em 

alguma de suas etapas.  

Atendendo a esses critérios, analisamos o estudo de Fernandes e Abramovicz (2015), 

intitulado Mudança curricular na escola: o processo de implantação no olhar dos 

professores. Este estudo faz uma análise do processo de implantação da nova Proposta 

Curricular em escolas estaduais do Estado de São Paulo no período de 2008 a 2010, com o 

objetivo de identificar fatores facilitadores e dificultadores apontados pelos professores. As 

autoras defendem que a participação do professor e do aluno no processo de construção de um 

currículo é indispensável para que haja sentido e comprometimento por parte dos envolvidos. 

Os professores pesquisados apontam como dificuldade o fato de não terem sido consultados, 

                                                           
2
 Após a 36ª Reunião Nacional da ANPEd, em 2013, a periodicidade passou a ser bienal. 

3
 http://www.anped.org.br/ 
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secundarizando o processo de participação e autonomia docente. Eles consideram um 

retrocesso o modo como a Proposta Curricular foi implantada, porque é na sala de aula que o 

professor interage com os alunos e o currículo, por isso, compete a ele priorizar o que precisa 

ser ensinado e aprendido. As autoras citam Masetto (2003 apud FERNANDES; 

ABRAMOVICZ, 2015, p. 12) para reforçar a importância do papel docente, pois o mesmo 

concebe “[...] o professor como um mediador decisivo entre o currículo estabelecido e os 

alunos, um agente ativo no desenvolvimento curricular”.  

Os resultados apresentados por Fernandes e Abramovicz (2015) demonstram que a 

rejeição dos professores com relação à proposta também foi motivada pelo fato de não 

concordarem que a elaboração de novas Propostas Curriculares fique restrita às instâncias 

condutoras da política educacional nos estados e municípios, pois a participação desses 

sujeitos é indispensável. As autoras concluem que a maneira como a proposta foi implantada 

causou mais desconforto do que a proposta em si, e defendem que “[...] para a implantação de 

novos programas ou projetos, ou mesmo para um realinhamento dessa Proposta Curricular, é 

essencial ouvir e dialogar com os professores [...], oferecer oportunidade de troca, de retorno 

de suas propostas” (FERNANDES; ABRAMOVICZ, 2015, p. 16). 

Outro trabalho analisado foi o de Paganini (2012), intitulado O currículo vivido no 

discurso dos professores: “complexidades” para construção de diretrizes curriculares. Este 

estudo reflete acerca da matriz curricular e do seu papel no cotidiano de uma escola pública 

municipal. O debate com os docentes acerca da construção das diretrizes curriculares 

possibilitou a discussão do currículo como prática social de significação, e também como 

possibilidade de contestação de diversas construções e produções. A autora ressalta que, para 

os professores participantes, o currículo deveria ser mais estudado, de modo que pudesse 

atender à demanda das escolas da rede, apontando as indefinições acerca do que seja 

importante constar numa diretriz curricular como um dos problemas relativos à construção de 

uma base curricular para orientar o trabalho docente.  

Nesta investigação, Paganini (2012) percebe, mediante discursos docentes, que a 

complexa realidade do contexto educativo é constituída por uma diversidade de olhares, 

sentidos, sensibilidade e significados. Esta diversidade se manifesta de variadas formas no 

interior da escola, ao mesmo tempo em que favorece o surgimento de inúmeras possibilidades 

de interpretação dessa realidade. A autora defende que a educação diz respeito ao campo da 

complexidade humana, logo, o currículo é concebido como algo complexo, permeado por 

ideologias, demandas e valores contraditórios. Por isso, deve incorporar atitudes reflexivas, 

interpretativas, qualitativas, subjetivas, promovendo comunicação, diálogo, escuta e presença, 
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o que implica a participação ativa da comunidade escolar, tendo em vista que a construção da 

qualidade educativa é sempre social. Portanto, o currículo exige a colaboração dos sujeitos em 

ação, trata-se de uma construção inacabada, na qual todos os sujeitos da educação são 

corresponsáveis. 

 Analisamos também o trabalho Organização escolar: o currículo como uma mediação 

do conhecimento, realizado por Torriglia (2008), no qual são abordados alguns aspectos 

teóricos metodológicos relativos à organização escolar e curricular, com o objetivo de 

articular o cotidiano escolar às múltiplas objetivações que a dinâmica social comporta. 

Posteriormente, busca aprofundar o estudo curricular, a prática docente e a relação entre 

docente, estudante e conhecimento. A autora esclarece que questionar as perspectivas 

curriculares e suas políticas significa pensar a relação teoria e prática, escola e formação, 

ensino e aprendizagem e as relações da gestão educacional. Outro ponto destacado pela autora 

é a diversidade de significados que os princípios e os nexos internos constituintes do currículo 

possuem, o que explica a ocorrência de muitos estudos, que buscam compreender o seu 

significado. Para autora, o currículo “[...] constitui-se em um „modelo‟ dinâmico, 

interconectado com programas, propostas, recursos, seleção, relacionado a contextos sócio-

históricos específicos que determinam ou assinalam condições concretas para seu 

desenvolvimento” (TORRIGLIA, 2008, p. 9).  

Outro aspecto evidenciado por Torriglia (2008) é que as circunstâncias de avaliação 

(interna e externa) interferem nos conteúdos disciplinares a ponto de causarem modificações 

significativas. Um exemplo interessante é a mudança ocorrida nos últimos anos no Ensino 

Médio, que buscou incorporar conhecimentos e demandas dos vestibulares e do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem), complementando ou modificando a configuração dos 

currículos. Nessa perspectiva, a autora destaca a necessidade de uma atenta análise de 

diversos movimentos para apreender o processo de mudança curricular, pois as escolas 

constituem e são constituídas por processos sócio-históricos. Por sua vez, o currículo, como 

veículo e mediador, enfrenta uma diversidade de problemas que ativam o debate e origina 

temas que redimensionam esta instituição. A autora acredita que o espaço escolar cotidiano é 

transparente, além de possuir grandes possibilidades de fomentar a análise e a elaboração de 

teorias. Por outro lado, “[...] sem ele, a prática enfraquece e a teoria perde seu sentido, mas 

permanecendo em seu interior apenas, a prática se torna prisioneira dos limites do mundo 

cotidiano [...] e insuficiente para compreender os fenômenos que acontecem e se manifestam 

nas escolas” (TORRIGLIA, 2008, p. 15). A autora conclui que o entendimento da organização 

escolar como síntese de múltiplas dimensões faz com que o currículo, a valorização da prática 
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pedagógica e a importância da instituição escolar na formação das novas gerações tomem 

outro sentido, no qual as dimensões da vida ampliam as probabilidades de expansão, de modo 

que, tanto a vida cotidiana como o cotidiano escolar, passam a se enriquecer com processos 

formativos que contenham a genericidade do ser social (TORRIGLIA, 2008). 

A pesquisa de Lunardi (2007), intitulada Ainda as “partes da árvore”: seleção, 

organização e distribuição do conhecimento na sala de aula nas séries iniciais do ensino 

fundamental, teve como foco principal a análise de como ocorre o processo de seleção, 

organização e distribuição do conhecimento escolar na sala de aula, tomando como objetivo a 

compreensão dos meandros da seleção e a manutenção de determinados conhecimentos. A 

investigação foi realizada em uma escola da rede estadual de Santa Catarina, na qual a autora 

procurou enfatizar a necessidade de investigar as práticas cotidianas da escola relativas à 

seleção e organização do conhecimento como meio de entender o seu papel e função social. 

A análise da autora evidencia que a seleção de conteúdo é pouco refletida, baseada, 

principalmente, no plano de ensino e no diário de classe, pautada nas experiências docentes, 

mais do que nas prescrições curriculares. Esta seleção ocorre a partir do que está sedimentado 

na cultura docente e escolar como objeto de ensino considerado válido, cuja importância é 

reconhecida. Ademais, Lunardi (2007) salienta que, apesar de, no contexto da ação docente, 

essa seleção ser uma escolha irrefletida, ela se pauta numa validação anterior, promovida 

pelos seus pares, pelo contexto escolar e adequada ao tempo e espaço da sala de aula.  

Os resultados demonstram ainda que os professores tomavam suas decisões 

curriculares de forma individualizada, evidenciando a existência de grande autonomia no 

trabalho docente, tendo em vista que tais escolhas dependiam apenas das disposições 

individuais dos sujeitos. Desse modo, a seleção feita pelos professores denota valores, crenças 

e conhecimentos sedimentados no juízo professoral, pois eles são fiéis aos seus objetivos, 

ainda que não tenham clareza reflexiva sobre a origem deles. Por fim, Lunardi (2007) afirma 

que essas são práticas coletivas, culturais e partilhadas, que, mesmo tendo uma dimensão 

individual, precisam sempre ser entendidas no e pelo seu contexto cultural, bem como em 

suas inovações, suas mudanças e seus avanços. 

 Diante disso, ressaltamos que a incursão sobre a temática, realizada por meio deste 

levantamento, nos permitiu perceber a existência de um foco maior nos aspectos teóricos 

desse tema. Há poucos estudos que exploram o processo de desenvolvimento do currículo, 

por exemplo, a forma como as propostas curriculares são planejadas e materializadas na sala 

de aula, quem decide, de que maneira ocorre o planejamento do currículo em seus diferentes 

níveis etc.  
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 Além disso, percebemos que mesmo o docente sendo o personagem principal no 

cenário educativo, poucos trabalhos discutem sua atuação no desenvolvimento do currículo. 

Como afirma Muñoz (2013), tudo é feito em nome dos docentes, mas sem a participação 

deles, e com isso as reformas e as macropolíticas vão para um caminho, enquanto a realidade 

das escolas e salas de aula vão para outro, como dois mundos desconectados, que não 

dialogam. Esse pensamento contribuiu para que as pesquisas com ênfase na perspectiva 

prática do currículo se tornassem cada vez mais necessárias. Tal necessidade foi percebida ao 

analisarmos que, apesar de, nos últimos 10 anos, o GT-12 ter aprovado um quantitiativo 

considerável de trabalhos, foram bem poucos os que enfatizaram alguma etapa do 

desenvolvimento curricular, evidenciando que este processo precisa ser mais estudado, pois o 

currículo interpretado/planejado pelo professor é o que está mais próximo do que, realmente, 

acontece na sala de aula, daí a sua relevância.  

 Diante do exposto, salientamos que a realização deste levantamento serviu para 

ratificar nossa intenção de pesquisa, como uma questão importante para os estudos da área. 

Segundo Moreira (2001), é conveniente o aumento de investigações que priorizem as ações 

que ocorrem no âmbito escolar, de modo a compreendê-las mais profundamente, servindo de 

estímulo ao diálogo entre universidade e escola.  

 Além do mais, o docente é o agente mais próximo do currículo escolar, tendo-o como 

instrumento de trabalho, desse modo, é quem tem a melhor compreensão do que pode e deve 

ser melhorado (MUÑOZ, 2013). Essa ideia também justifica a pretensão de estudarmos o 

planejamento do currículo a partir do olhar do educador. Tal escolha se sustenta ainda no que 

defende Acosta (2013, p. 189): “[...] entre o currículo estabelecido e o currículo que os alunos 

aprendem há um mediador decisivo, que é o professor”. Ele intervém no currículo oficial ou 

prescrito, interpretando-o e adaptando-o a contextos específicos como a escola, as salas de 

aulas, em certas condições impostas. A esse respeito, o autor indaga como os professores 

interpretam essa partitura do currículo para o ensino nas escolas e nas salas de aula. 

Acrescentamos esse questionamento a outros que nos inquietam: Quais sentidos o docente 

atribui ao currículo e ao seu planejamento? De qual maneira o realiza e o que prioriza ao 

planejar? Sua pessoalidade, seu percurso formativo e suas concepções interferem nesse 

processo?  

  Na busca de respostas a essas questões, partimos da concepção defendida por 

Sacristán (2000) de currículo como processo, cuja construção conta com a participação de 

agentes internos e externos do contexto educativo, envolve vários níveis de decisões e graus 

de abrangência, mas focamos no planejamento deste currículo a partir da perspectiva do 
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professor. Este, percebido como sujeito que constrói seu percurso formativo a partir de 

diversos conhecimentos e experiências, que intervêm na sua visão de mundo e nos sentidos 

que ele atribui aos fenômenos, os quais se manifestam no dia a dia do seu fazer educativo. 

Com isso, justificamos o viés fenomenológico como subsídio para estudar os sentidos que os 

educadores atribuem ao planejamento curricular. 

 Nesse sentido, importa ressaltar que a renovação curricular, apontada como uma 

alternativa para melhorar a educação, não pode ser realizada sem levar em consideração o 

papel daquele que está mais diretamente envolvido com a sua concretização: o professor. Por 

isso, este trabalho será desenvolvido tendo como eixo orientador a questão de pesquisa: Quais 

os sentidos que professores do Ensino Médio atribuem ao planejamento do currículo? Sendo 

que, o caminho traçado para responder a esse questionamento se organiza em torno do 

objetivo: Compreender os sentidos que professores do Ensino Médio atribuem ao 

planejamento curricular. Esse objetivo se articula com outros dois, a saber: a) Identificar os 

sentidos que professores do Ensino Médio atribuem ao currículo e ao seu planejamento; b) 

Analisar de que forma o professor planeja o currículo que será desenvolvido na sala de aula. 

 Para alcançar os fins propostos nessa investigação, nossa base teórica se sustenta, 

especialmente, nos estudos de Sacristán (1998, 2000, 2013), que defende a concepção de 

currículo como um processo que se configura na prática. Portanto, o trabalho do autor se 

fundamenta numa abordagem prática da questão curricular, o meio pelo qual o currículo se 

transforma em prática pedagógica. Este entendido como um instrumento que se materializa a 

partir de múltiplos processos de transformação, ocasionados, principalmente, pelas 

concepções e ações dos professores, e pela forma como configura a prática, pois molda os 

docentes, ao mesmo tempo em que é configurado por eles. Em função disso, enfatizamos o 

professor como elemento central no desenvolvimento do currículo. 

 Ademais, dialogamos com o estudo de Acosta (2013) para discutir que o currículo é 

interpretado pelos professores antes de ser desenvolvido na sala de aula, o que envolve a 

reelaboração, ressignificação, reinterpretação das ideias inicialmente propostas no currículo 

oficial com base no pensamento prático do docente. Após interpretá-lo, segundo Sacristán 

(2000), o professor dá forma a esse currículo para ser materializado na sala de aula. Neste 

contexto, o educador é visto como um mediador decisivo entre o currículo estabelecido e os 

alunos (ACOSTA, 2013).  

Subsidiada nesta base teórica e com apoio na fenomenologia, acreditamos que esta 

pesquisa cumprirá o papel de fomentar as discussões no campo do currículo, tendo em vista a 

relevância do papel docente no planejamento curricular, pois mesmo o educador sendo o 
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principal agente no desenvolvimento do currículo, isso ainda tem sido pouco abordado nas 

pesquisas atuais, o que ratifica a pertinência desta investigação ao mesmo tempo em que 

oportuniza novas e profícuas discussões nesta área de estudo.  

Diante do exposto, para melhor apresentação e organização, estruturamos este trabalho 

em duas partes. A primeira apresenta o aporte teórico-metodológico que subsidia este estudo e 

é constituída por dois capítulos: O primeiro, intitulado “Currículo: elementos que se articulam 

no seu processo de planejamento”, discute o currículo como objeto de estudo e aborda o papel 

docente no planejamento curricular. O segundo reservamos ao aporte metodológico, 

oportunidade em que discorremos sobre a construção do percurso investigativo, apresentando 

e justificando as opções metodológicas que dão suporte ao desenvolvimento deste estudo, 

evidenciando as características que o qualificam como uma pesquisa qualitativa e com 

enfoque fenomenológico.  

A segunda parte dessa investigação, reservamos à análise e interpretação dos dados, a 

qual foi divida em três capítulos: No terceiro, que denominamos “O ser docente em questão: 

histórias e reflexões”, trazemos uma breve apresentação das professoras que colaboraram com 

esta pesquisa e as suas motivações para escolha da docência como profissão; No capítulo 

“Currículo escolar: da teoria à prática”, apresentamos os sentidos que as professoras atribuem 

ao currículo escolar, evidenciando qual a finalidade dele no processo formativo do Ensino 

Médio e, por fim, qual deve ser o papel do professor no desenvolvimento curricular; No 

último capítulo, “Planejamento curricular na perspectiva docente: uma análise 

fenomenológica”, revelamos os sentidos que as docentes atribuem ao planejamento curricular, 

abordando como elas planejam a disciplina que leciona e, ainda, como essa prática sofre 

mudanças durante a trajetória docente. Por último, trazemos as considerações finais desse 

estudo, apontando as principais reflexões sobre o planejamento do currículo como objeto de 

estudo, no intuito de colaborar com as discussões no campo do currículo, além de sinalizar 

para possível investigação futura. 
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PARTE I – APORTE TEÓRICO- METODOLÓGICO  

 

 

CAPÍTULO 1 - CURRÍCULO: ELEMENTOS QUE SE ARTICULAM NO SEU 

PROCESSO DE PLANEJAMENTO  

 

Este capítulo destaca a importância do currículo como objeto de estudo em diálogo 

com a perspectiva crítica de currículo. Aborda, também, algumas concepções de currículo 

com base nos principais teóricos que fundamentam esta pesquisa e, por fim, discorre sobre o 

planejamento curricular docente, enfatizando o educador como o personagem principal no 

desenvolvimento do currículo, atuando como um mediador decisivo entre o conhecimento e 

os alunos.  

 

 

1.1 O currículo escolar como objeto de estudo 

 

 Os diversos estudos referentes à história curricular demonstram que o conhecimento 

presente no currículo não é algo imutável, fixo. Pelo contrário, como afirma Silva (1999), ele 

está em constante fluxo e transformação. Logo, seu desenvolvimento está associado ao da 

sociedade, ou seja, a história do currículo e a história geral da educação estão interligadas, e o 

valor da escola se manifesta primordialmente pelo que faz ao desenvolver um determinado 

currículo (SACRISTÁN, 2000). Por este motivo, é imprescindível apreender este instrumento, 

já que ele é o eixo orientador que dá sentido a toda ação educativa, assim, a compreensão 

daquilo que se faz e como se faz torna-se um pressuposto para uma prática docente 

responsável, comprometida e ética. 

 Segundo Moreira e Silva (2013), antes mesmo de se constituir um objeto de estudo, o 

currículo sempre foi alvo da atenção daqueles que buscavam compreender e organizar o 

processo educativo escolar. Mas, foi somente no final do século XIX, nos Estados Unidos, 

que muitos pesquisadores começaram a explorar os problemas e as questões curriculares, 

resultando em inúmeros estudos e iniciativas que acabaram por configurar o surgimento de 

um novo campo de estudo. Este campo do currículo, para Lopes e Macedo (2005, p. 15), 

 
Constitui-se como um campo intelectual: espaço em que diferentes atores 

sociais, detentores de determinados capitais social e cultural na área, 

legitimam determinadas concepções sobre a teoria de Currículo e disputam 
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entre si o poder de definir quem tem autoridade na área. Trata-se de um 

campo capaz de influenciar propostas curriculares oficiais, práticas 

pedagógicas nas escolas, a partir dos diferentes processos de 

recontextualização de seus discursos, mas que não se constitui dessas 

mesmas propostas e práticas. 

 

 Moreira (2001), em estudo referente ao campo do currículo no Brasil, tendo como 

sujeitos especialistas em currículo, enfatizou que este campo tem apresentado grande 

visibilidade e prestígio, o que, no entendimento dos especialistas, deve-se às recentes 

discussões sobre políticas oficiais de currículo, à realização de pesquisas e uma importante 

produção teórica, que discute novos temas e influências.  

 O autor observou também que, para a maioria dos entrevistados, a produção de 

conhecimento teórico teria avançado muito, contudo, sem ocasionar modificações 

substanciais na prática pedagógica. Ou seja, não afetando a prática docente. Por isso, ele julga 

crucial buscar entender a educação, tendo como ponto de partida a dinâmica das ações 

individuais e sociais, bem como os saberes e as motivações dos sujeitos que vivenciam a 

prática. Em consonância, Sacristán (1998 apud MOREIRA, 2001), em seus estudos, direciona 

a atenção para as ações básicas constitutivas do mundo das práticas educativas como um meio 

de compreender o que nela ocorre. Neste contexto, o planejamento do currículo como objeto 

de pesquisa apresenta-se como uma questão essencial, pois é a diretriz de todo fazer educativo 

e é a partir dele que o professor prevê sua ação docente.  

 Nesse estudo, Moreira (2001, p. 46) concluiu que o “[...] desencanto dos especialistas 

em relação aos efeitos das teorizações nas escolas e salas de aula indica a necessidade de se 

repensar a articulação teoria-prática no campo do currículo, de modo a facilitar o 

desenvolvimento da capacidade prática e da experiência teórica do professorado”. Por tudo 

isso, ressaltamos que o interesse em evidenciar a importância do papel docente no 

planejamento curricular parte do entendimento de que, apesar de termos avançado muito em 

investigações que abordam essa temática, as transformações na realidade escolar ainda são 

pouco evidentes. Mesmo sendo notória a relevância do currículo para a prática docente, as 

pesquisas têm demonstrado que nem sempre é atribuída a importância que ele exerce não só 

no fazer educativo, mas também na concretização da função primordial da escola.  

 Nesse sentido, Sakay (2012) ressalta que, nos estudos envolvendo docentes, o 

currículo escolar ainda é pouco discutido, mesmo sendo eles os responsáveis diretos por sua 

concretização. Importa salientar também que, as pesquisas ainda são muito normativas, 

discute-se sobre como o ensino deveria ser, o que o professor deveria ser/saber/fazer, mas 

fala-se pouco das condições em que a prática educativa realmente acontece, como tem sido 
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exercida e o que a tem influenciado. Nesta perspectiva, Stenhouse (1984) defende que o 

currículo é uma ferramenta poderosa para a transformação do ensino, visto que é o 

instrumento que orienta a ação docente e, assim, determina o que acontece na sala de aula. 

Dessa forma, ao considerar que o currículo se materializa no ensino, no momento em 

que alunos e professores vivenciam experiências nas quais constroem e reconstroem 

conhecimentos e saberes, percebe-se a relevância do currículo como objeto de estudo 

(MOREIRA, 2013). Para Cunha (2011), discuti-lo significa abordar a própria educação 

formal, pois qualquer aspecto da área que se proponha estudar, seja a política curricular, a 

prática pedagógica, a organização escolar etc., é evidente a eminência de um campo de 

estudos que se dedica a compreender os movimentos de construção da escolarização e seus 

significados. 

   

1.2 Enfoque crítico no estudo do currículo  

 

Em consequência da expansão dos estudos do currículo, surgiram várias teorias 

curriculares. No entanto, apesar de já termos avançado muito nessa discussão, Goodson 

(2013) acredita que este tema ainda precisa ser mais estudado, por isso, considera 

fundamental que a pesquisa e teoria curriculares investiguem de que maneira o currículo é 

produzido pelos professores, considerando que as diferentes circunstâncias em que eles se 

encontram são sistematicamente construídas e não apenas colocadas.  

 Ademais, o autor ressalta a importância de a teoria curricular iniciar com estudos que 

se concentrem sobre escolas e ensino, e se desenvolva a partir do entendimento do currículo 

tal como é elaborado, realizado e reformulado. Assim, não seriam necessárias teorias relativas 

às prescrições curriculares, mas estudos que abordassem a questão da elaboração e 

desenvolvimento do currículo. Pois, como defende Moreira (2001), o avanço teórico não pode 

ocorrer de costas para a escola, senão a crescente produção teórica do campo talvez não 

consiga produzir os frutos desejados. 

  Nessa perspectiva, Silva (1999, p. 14-15) afirma que a questão central que subsidia 

qualquer teoria do currículo é saber qual conhecimento deve ser ensinado. Mais 

especificamente: “[...] o que eles ou elas [alunos/as] devem saber? Qual conhecimento ou 

saber é considerado importante ou válido, ou essencial para merecer fazer parte do 

currículo?”. Para o autor, uma teoria define-se pelos conceitos que utiliza para conceber a 

realidade, os quais dirigem nossa atenção para fatos que sem eles não perceberíamos, além de 

organizar e estruturar nossa forma de ver a realidade.  
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Diante disso, Cunha (2011) refere que a abordagem da temática curricular implica, 

necessariamente, assumir um posicionamento frente às teorias curriculares discutidas 

atualmente, as quais, segundo Silva (1999), podem ser distinguidas mediante a análise de 

diferentes conceitos que defende. As teorias críticas, por exemplo, surgiram na década de 

1970, a partir de estudos sociológicos que criticavam o caráter prescritivo, a neutralidade do 

currículo e sua análise desvinculada do contexto social (CUNHA, 2005). Esta perspectiva é 

contrária ao modelo tradicional de currículo, limitado a técnicas de como fazer o currículo, e 

questiona os pressupostos dos presentes arranjos sociais e educacionais, pois considera 

importante o desenvolvimento de conceitos que possibilitem a compreensão do que o 

currículo faz, e não apenas como fazê-lo (SILVA, 1999).  

Por sua vez, Malta (2013) ressalta que um momento fundamental das teorias críticas 

foi, justamente, o de questionar o conhecimento corporificado no currículo e de deslocar a 

ênfase dos conceitos simplesmente pedagógicos de ensino e aprendizagem para os conceitos 

de ideologia e poder. Em consonância, Silva (1999) explica que essas teorias, ao mudarem o 

foco dos conceitos pedagógicos de ensino e aprendizagem para ideologia e poder, dá à 

educação uma nova perspectiva. Por oportuno, importa ressaltar que a questão do poder é um 

grande avanço das teorias críticas, pois a pretensão das tradicionais era a de serem neutras, 

científicas e desinteressadas, por outro lado, tanto as críticas como as pós-críticas defendem 

que nenhuma teoria é neutra, científica ou desinteressada, pois está envolvida em relações de 

poder (MALTA, 2013).  

 Dessa forma, convém salientar que este trabalho se assenta na perspectiva crítica de 

currículo, pois, segundo Sacristán (2000, p. 21),  

 
O currículo modela-se dentro de um sistema escolar concreto, dirige-se a 

determinados professores e alunos, serve-se de determinados meios, 

cristaliza, enfim, num contexto, que é o que acaba por lhe dar o significado 

real. Daí a única teoria possível que possa dar conta desses processos tenha 

de ser do tipo crítico, pondo em evidência as realidades que o condicionam.  

 

Essas teorias, segundo Malta (2013), enfatizavam o significado subjetivo que era 

atribuído às experiências pedagógicas e curriculares de cada indivíduo, as quais eram 

analisadas a partir de uma perspectiva profundamente subjetiva, e também os processos pelos 

quais professores e alunos desenvolviam seus significados acerca do conhecimento. 

  

 

 



 
 

25 

 

1.3 Currículo: um conceito polissêmico  

 

 O currículo é sempre permeado por condicionantes sócio‐político‐culturais que 

determinam as visões de homem e de sociedade, influenciando o que é ensinado nas escolas 

(MALTA, 2013). Por isso, julgamos pertinente abordar as concepções de currículo dos 

principais teóricos que subsidiam nosso estudo, pois, ao longo da história, podemos perceber 

que as visões de educação, escola, currículo etc. passam por mudanças que evidenciam a 

influência que esses fatores externos exercem sobre o contexto escolar. 

Diante disso, a conceitualização do currículo não é algo tão simples, pois inúmeras 

pesquisas apontam para a polissemia do termo. Assim como os teóricos apresentam diferentes 

concepções curriculares, acreditamos que os professores também atribuem significados 

distintos ao planejamento do currículo, resultando em diversas práticas pedagógicas 

originadas a partir de diferentes formas de perceber o currículo. Nesse sentido, Moreira e 

Candau (2007) relacionam as inúmeras concepções curriculares às várias maneiras de 

entender a educação, bem como às influências teóricas, socioeconômicas, políticas e culturais, 

que acabam determinando o significado atribuído ao currículo, o qual, muitas vezes, é 

entendido como:  

 

a) os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; b) as experiências de 

aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos; c) os planos 

pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais; d) 

os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino; e) os 

processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos 

procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização 

(MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 17-18). 

 

Os autores justificam que os diversos modos de conceber o termo currículo resultam 

dos divergentes posicionamentos, compromissos e pontos de vista teóricos, e o associam a um 

conjunto de esforços pedagógicos realizados com fins educativos, que colaboram para a 

construção das identidades dos educandos. Desse modo, importa salientar que o significado 

atribuído ao currículo pelo docente vai transparecer na sua prática, por isso, estudá-lo é uma 

oportunidade de direcionar o olhar para uma função crucial no processo educativo: o 

planejamento curricular docente.  

Ademais, é válido reafirmar que a concepção de currículo que adotamos neste trabalho 

é referenciada por Sacristán (2000) ao assumir como um processo que se configura na prática. 

Assim, considerando que todo trabalho pedagógico gira em torno do currículo, este se 

apresenta como o cruzamento de práticas diferentes e se converte em configurador da prática 
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docente. Portanto, o currículo não é apenas uma relação de conteúdos que devem ser 

aprendidos pelos alunos, ele envolve todo o processo educativo, ao mesmo tempo em que é a 

diretriz do trabalho a ser desenvolvido pelo professor.  

 Para Sacristán (2000), o currículo não é somente um objeto estático proveniente de um 

determinado modo de pensar a educação ou as aprendizagens. É uma atividade que envolve 

vários subsistemas ou práticas, como a pedagógica, e manifesta-se em distintos 

comportamentos práticos, além de ser o meio pelo qual a escola cumpre sua função 

socializadora e cultural. O autor sugere ainda defini-lo como: 

 

O projeto seletivo de cultura, cultural, social, política e administrativamente 

condicionado, que preenche a atividade escolar e que se torna realidade 

dentro das condições da escola tal como se acha configurada. Por trás de 

todo currículo existe, de forma mais ou menos explícita e imediata, uma 

filosofia curricular ou orientação teórica que é, por sua vez, síntese de uma 

série de posições filosóficas, epistemológicas, científicas, pedagógicas e de 

valores sociais (SACRISTÁN, 2000, p. 34). 

 

Para Stenhouse (1984, p. 29), “[...] o currículo é uma tentativa de comunicar os 

princípios e as características essenciais de um propósito educacional de tal forma que 

permaneça aberto à discussão e à crítica e possa ser levado efetivamente à prática”. 

 De outro modo, Silva (1999) percebe o currículo como o resultado da seleção de um 

universo maior de conhecimentos e saberes, tendo em vista o objetivo que se tenha de 

educação. Sendo assim, considerando que o propósito da escola seja formar um ser humano 

crítico e participativo na sociedade, é necessário selecionar os saberes que garantam essa 

criticidade, ou seja, os currículos construídos pelas nossas escolas devem favorecer a 

formação desse tipo de educando. Segundo o autor, nas discussões cotidianas, o currículo é 

relacionado apenas ao conhecimento, desprezando-se que o conhecimento que o constitui está 

intimamente envolvido naquilo que somos e que nos tornamos: na nossa identidade e 

subjetividade.  

 Por sua vez, Goodson (2013) ressalta que o currículo não deve ser visto apenas como a 

expressão, a representação ou o reflexo de determinados interesses sociais, mas também como 

um instrumento que produz determinadas identidades e subjetividades sociais, pois ele não 

apenas representa, ele faz. O autor enfatiza a necessidade de reconhecer que a inclusão ou 

exclusão no currículo tem conexões com a inclusão ou exclusão na própria sociedade. 

 Nesse contexto, Moreira e Silva (2013) orientam que o currículo não é um elemento 

inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social, pois ele está 

envolvido em relações de poder, e produz identidades individuais e sociais particulares. Além 
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disso, ele também não é um elemento transcendente e atemporal, pois possui uma história, 

vinculada a formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação. 

Nesse sentido, Barg (2012) considera imprescindível a compreensão de que discutir o 

currículo escolar é um ato político e complexo, pois permite desvelar relações de poder que 

ocorrem não só na escola, mas também fora dela. Para o autor, este é um processo no qual se 

busca compreender a função social da escola, bem como a de cada ator ligado direta ou 

indiretamente a este complexo processo que envolve a educação.  

 Somando-se a esse entendimento, Apple (2002a) defende que o currículo nunca é 

apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que por acaso surge no ambiente escolar, pois 

ele é sempre parte de uma tradição seletiva, ou seja, resulta de uma seleção realizada por 

alguém, ou é fruto da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. Por 

isso, o autor afirma que o currículo é oriundo das tensões, conflitos e concessões culturais, 

políticas e econômicas que, por vezes, organizam ou desorganizam um povo.  

 A esse respeito, Sacristán (2013) também aponta para a não neutralidade do currículo, 

por ser este um território controverso e conflituoso, no qual muitas decisões são tomadas, 

muitas escolhas são feitas e inúmeras ações são realizadas em conformidade com algumas 

orientações que não são as únicas possíveis. Para o autor, avaliar e determinar quais decisões 

devem ser tomadas não pode ser reduzido a uma tarefa técnica, pois tais determinações 

atingem pessoas detentoras de direitos, ao mesmo tempo em que expressam interesses e 

concepções de sociedade, conhecimento, responsabilidade etc., as quais determinam tais 

escolhas. 

 Nessa perspectiva, Silva (1999) utiliza a terminologia introduzida por autores como 

Bernstein e Bourdieu para afirmar que existe um vínculo entre reprodução cultural e 

reprodução social, ou seja, há uma clara conexão entre a maneira como a economia e o 

currículo estão organizados. Corroborando tal pensamento, Apple (2006) defende que assim 

como existe uma distribuição de capital cultural na sociedade, há uma distribuição social de 

conhecimento na sala de aula. Por isso, o autor salienta que os conflitos relativos ao que 

ensinar envolvem tanto questões educacionais, como também ideológicas e políticas. 

 Desse modo, Silva (1999) ressalta que o entendimento de Apple é de que o 

conhecimento corporificado no currículo é particular, pois ele é constituído mediante um 

processo seletivo que reflete interesses particulares de classes e grupos dominantes. Para 

Berticelli (2005), quando se fala em “seleção de conteúdos” não se fala de coisa neutra, pois a 

escolha de conteúdos curriculares determina variáveis sociais significativas e dinâmicas e 

põem-se em jogo interesses, exercita-se poder, determinam-se rumos políticos. 
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 Isso fica claro quando se analisa quem são os responsáveis pelas decisões que 

envolvem o currículo. Afinal, “[...] a decisão de se definir o conhecimento de alguns grupos 

como digno de ser transmitido às gerações futuras, enquanto a história e a cultura de outros 

grupos mal veem a luz do dia, revela algo extremamente importante acerca de quem detém o 

poder na sociedade” (APPLE, 2002b, p. 42). Para o autor, as definições, incorporações e 

seleção do que é tido como legítimo evidenciam que o sistema econômico e o cultural estão 

dialeticamente ligados. Logo, o conhecimento é poder, e se concentra especialmente nas mãos 

daqueles que já possuem, e que também têm o controle do capital cultural e o econômico. 

Portanto, na educação, como na distribuição desigual de bens econômicos e de serviços, quem 

já tem tende a receber mais (APPLE, 2006).  

 Segundo Silva (1999), a análise de Apple não foca a validade epistemológica do 

conhecimento corporificado no currículo, pois o essencial para ele não é saber qual é 

considerado verdadeiro, mas sim as formas pelas quais certos conhecimentos são julgados 

como legítimos, enquanto outros são vistos como ilegítimos. Sua ênfase está no processo que 

a escola exerce na distribuição do conhecimento oficial. 

 Portanto, o conhecimento é o centro das preocupações de Apple, desse modo, o autor 

considera mais importante problematizar “de quem é o conhecimento mais valioso?” Qual a 

relação entre cultura e poder? Quem se beneficia dessa relação? Além disso, o autor evidencia 

que o controle social e econômico também é exercido pela escola mediante os significados 

que ela distribui o “corpus” formal do conhecimento escolar. Desse modo, as escolas 

controlam as pessoas e também os significados, pois elas conferem legitimidade ao 

conhecimento de alguns grupos, os quais passam a ser visto como legítimos, que todos devem 

ter. Portanto, o fato de um determinado grupo ser capaz de fazer com que seu conhecimento 

seja reconhecido e aceito como “conhecimento de todos” evidencia o poder desse grupo na 

sociedade.  

 De outro modo, Silva (1999) ressalta que a pergunta “o quê deve ser ensinado” nunca 

está separada de outra, igualmente relevante: “o que eles ou elas [alunos/as] devem se 

tornar?”. Afinal, um currículo busca intervir no processo formativo das pessoas que irão 

vivênciá-lo. Para o autor, essa é uma questão primordial porque é com base no educando que 

se deseja formar, que os conhecimentos são apontados como primordiais para integrarem o 

currículo escolar.  

 Nessa perspectiva, Goodson (2013) argumenta que diferentes currículos formam 

diferentes pessoas, mas naturalmente essas diferenças não são meramente individuais, mas 

também sociais, ligadas à classe, à raça, ao gênero. Desse modo, as pretensões formativas e 



 
 

29 

 

currículares devem estar em sintonia com a sociedade na qual se deseja atuar. Logo, a 

construção do currículo será inspirada no tipo de cidadão que se deseja formar (SANTOMÉ, 

1996 apud BERTICELLI, 2005).  Assim, não deve ser algo abstrato, desvinculado da 

realidade vivenciada pela comunidade escolar, pois ao considerá-lo como um processo 

construído coletivamente, seus conteúdos e formas não podem ser indiferentes ao contexto 

nos quais se configuram. Portanto, o currículo é organizado dentro de um sistema escolar 

concreto, de modo que o seu significado é dado pelos próprios contextos nos quais ele está 

inserido: o de aula, o pessoal e social, o histórico escolar, e o político (SACRISTÁN, 2000). 

 Por sua vez, Apple (2006) destaca ser necessário localizar e contextualizar o 

conhecimento que ensinamos, bem como as relações sociais que dominam as salas de aulas, a 

escola como mecanismo de preservação e distribuição cultural e econômica, além de nós 

mesmos, enquanto atores imersos no contexto escolar. Ademais, é preciso lembrar que a 

escola adota uma posição e uma orientação seletiva frente à cultura, a qual é concretizada por 

meio do currículo que transmite. Ao mesmo tempo, as finalidades atribuídas à escola refletem 

nos objetivos que orientam o currículo (SACRISTÁN, 2000). 

 Desse modo, importa que os professores busquem o sentido do que é ensinado nos 

contextos específicos em que o ensino ocorre, pois o que é ensinado na escola é uma 

reinterpretação de conhecimentos e saberes disponíveis na cultura, considerados valiosos pela 

sociedade (ACOSTA, 2013). Por isso, é imprescindível que a proposta curricular seja 

constante e continuamente analisada e discutida pelos docentes. Pois, sendo a educação um 

ato político e ideológico, é necessário que o professor conheça o contexto político no qual está 

inserido para que seu oficio seja desempenhado com clareza, coerência e responsabilidade, de 

modo a impedir que estruturas de dominação e exploração sejam fortalecidas por suas ações 

educativas (BARG, 2012). 

 Diante dessa realidade, Berticelli (2005) sublinha que o professor apresenta-se como o 

principal personagem deste cenário e que compreender o currículo demanda experiência 

(vivência) e reflexão teórica. Para este autor, é isso que poderá originar projetos curriculares 

comprometidos com realidades concretas. Porém, Sacristán (2000) alerta que não será fácil 

melhorar a qualidade do ensino, se os conteúdos, os procedimentos e os contextos de 

realização do currículo não forem modificados. 

Por conseguinte, é indispensável entender de que maneira o currículo é construído e 

por que os conteúdos operam deste e não de outro modo (GOODSON, 2013). Pois, conforme 

Sacristán (2000), ao mesmo tempo em que o currículo molda os docentes, eles o interpretam e 

o traduzem na prática, portanto, a influência é mútua. Por isso, é relevante refletir a respeito 
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da atuação docente no planejamento curricular, pois, aquilo que o currículo é, na prática, 

depende precisamente da forma como ele é visto pelos seus atores (SILVA, 1999). Sendo 

assim, a compreensão que os docentes possuem sobre esse instrumento e seu planejamento se 

torna extremamente importante, tendo em vista que isso vai influenciar o seu fazer docente, e 

consequentemente, a formação do educando.  

Diante do exposto, Moreira e Candau (2007) acreditam não haver dúvidas quanto à 

importância do currículo no processo educativo escolar, pois é por meio dele que tudo 

acontece na escola e é nele que são sistematizados todos os esforços pedagógicos. Segundo os 

autores:  

 
O currículo é, em outras palavras, o coração da escola, o espaço central em 

que atuamos, o que nos torna, nos diferentes níveis do processo educacional, 

responsáveis por sua elaboração. O papel do educador no processo curricular 

é, assim, fundamental. Ele é um dos grandes artífices, queira ou não, da 

construção dos currículos que se materializam nas escolas e nas salas de aula 

(MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 19).  

 

 

 A esse respeito, Sacristán (2013) defende que a importância do currículo para o 

processo de escolarização deve-se ao fato de que ele é a expressão do projeto cultural e 

educacional que a escola acredita ser apropriado para desenvolver com/para os alunos. Ele é o 

instrumento mediante o qual esse projeto educativo escolar se concretiza na sala de aula, 

expressando forças, méritos, importâncias, prioridades definidas pela sociedade, por grupos 

sociais e políticos, pelas famílias, pelos docentes etc.  

 Diante da relevância dessa discussão acerca da questão curricular e do papel decisivo a 

ser desenvolvido pelo docente no planejamento do currículo, reiteramos a importância de que 

as prescrições curriculares não sejam vistas como inquestionáveis e os docentes como meros 

executores das mesmas. Desse modo, ter consciência de que os sujeitos não estão prontos, de 

que sempre é possível melhorar a atuação profissional e o fazer docente, são fatores 

fundamentais para que, modificando a prática, possamos ajudar a mudar o contexto no qual 

ela é exercida.  

 

1.4 O planejamento do currículo: da teoria à prática  

 

Inicialmente, convém ressaltar que o desenvolvimento do currículo se constitui de 

diversas etapas e conta com a participação de diferentes agentes do contexto educativo. 

Segundo Sacristán (2000), trata-se do processo de elaboração, construção e concretização 
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progressiva do currículo. Nosso estudo concentra-se, especialmente, em uma destas fases: o 

planejamento do currículo realizado pelo docente para ser materializado na sala de aula, o 

qual é considerado por Cunha (2005) como um momento crucial no desenvolvimento 

curricular, devido ao caráter deliberativo e ao processo reflexivo que antecede e orienta as 

escolhas e tomadas de decisões que ocorrem quando o educador planeja a prática de ensino. 

 Historicamente, essa necessidade de planejamento do ensino iniciou do desejo de 

torná-lo tão eficiente quanto ao funcionamento de uma empresa, ou seja, almejava-se a 

eficácia no processo educacional. Esse pensamento culminou em um modelo de projeto 

curricular denominado técnico. No entanto, na década de 1970, novos estudos como os de 

Stenhouse, estabeleceu uma estreita colaboração com professores da educação secundária, 

contribuindo para o surgimento de uma nova forma de pensar, projetar e desenvolver o 

currículo (LINEUSA, 2013).  

Nesse contexto, as críticas ao tecnicismo, à burocratização, à desconsideração das 

ideologias e à desconexão com a prática que o modelo técnico implica é que dão origem a 

uma nova maneira de entender o projeto curricular, como uma alternativa que toma por base a 

reflexão da própria experiência, dos valores transmitidos pelo ensino e da cultura sobre a qual 

a escola se sustenta (SACRISTÁN, 1988; GOMÉZ, 1992 apud LINEUSA, 2013). 

 Neste novo paradigma, o professor passa a elaborar o currículo, tomando e analisando 

o conhecimento teórico disponível, mas, sobretudo, utilizando aquele obtido por ele mesmo, 

fruto da reflexão acerca da sua prática e da sua experiência como profissional docente 

(SCHON, 1998 apud LINEUSA, 2013). Dessa maneira, tal conhecimento constitui uma fonte 

que alimenta as análises do professor ao planejar sua ação.  

 Para Sacristán (2000), essa é a função mais relevante no desenvolvimento curricular, a 

partir da qual o currículo é interpretado e preparado para ser materializado na sala de aula. O 

autor explica ainda que o planejamento curricular é realizado em várias etapas e envolve 

vários agentes, por exemplo, o político que o prescreve, as editoras de livros didáticos, as 

secretarias de educação, a instituição escolar e, por fim, o professor. Portanto, todo esse 

processo resulta em um acúmulo de decisões que dão forma ao currículo, que se transforma 

em ação ao ser concretizado na sala de aula. 

Para este autor, o objetivo dessa função é que o docente possa refletir a prática antes 

de sua efetivação, de modo a “[...] identificar os problemas-chave nela e dotá-la de uma 

determinada racionalidade, de um fundamento e de direção coerente com a intencionalidade 

que deve dirigi-la” (SACRISTÁN, 2000, p. 297). Por outro lado, Lineusa (2013) concebe o 

planejamento curricular como um tipo de atividade que consiste não somente em tomar 
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decisões que têm a ver com o que queremos alcançar e o que faremos para tanto, mas supõe 

também refletir a respeito da motivação para determinadas decisões e realização na prática. 

 Nesse sentido, Sacristán (2000) esclarece que o currículo é construído mediante um 

processo que envolve a configuração, a implantação, a materialização e a expressão de 

diversas práticas pedagógicas, como resultado das inúmeras interferências que ele sofre. 

Portanto, essas transformações determinam o verdadeiro significado desse instrumento para 

os professores e também para os alunos. Ademais, o autor elenca alguns fatores que reputam 

serem importantes no processo de reflexão e deliberação sobre a prática, ou seja, no momento 

de realizar o planejamento do currículo:  

 

a) Pensar ou refletir sobre a prática antes de realizá-la; b) Considerar que 

elementos intervêm na configuração da experiência que os alunos/as terão, 

de acordo com a peculiaridade do conteúdo curricular envolvido; c) Ter em 

mente as alternativas disponíveis: lançar mão de experiências prévias, casos, 

modelos metodológicos, exemplos realizados por outros; d) Prever, na 

medida do possível, o curso da ação que se deve tomar; e) Antecipar as 

consequências possíveis da opção encolhida no contexto concreto em que se 

atua; f) Ordenar os passos a serem dados, sabendo que haverá mais de uma 

possibilidade; g) Delimitar o contexto, considerando as limitações com que 

contará ou tenha de superar, analisando as circunstâncias reais em que se 

atuará: tempo, espaço, organização de professores/as, alunos/as, materiais, 

meio social, etc.; h) Determinar ou prover os recursos necessários 

(SACRISTÁN, 1998a, p. 205).  

 

 

Tais aspectos apontados por Sacristán (1998a) são cruciais no momento de planejar o 

currículo. Para Lineusa (2013), essa função pressupõe ter uma ideia da realidade, dos valores 

que se quer transmitir e das propostas concretas para agir nessa realidade. Ademais, Sacristán 

(2000) argumenta que, ao planejar o currículo, o docente tem como principal ponto de partida 

sua experiência, pois não são as disposições administrativas e legais que incidem sobre a 

prática. Dessa maneira, o autor propõe um modelo de interpretação do currículo como algo 

construído no cruzamento de influências e campos de atividade diferenciados e inter-

relacionados, como pode ser observado na figura a seguir: 
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Figura 1 – A objetivação do currículo no processo de seu desenvolvimento. 

 

Fonte – Sacristán (2000, p. 105) 

 

 Nesta figura, com base nas reflexões de Sacristán (2000), podemos perceber os 

diversos níveis ou fases na objetivação do significado do currículo no seu processo de 

desenvolvimento. O primeiro nível refere-se ao currículo prescrito, que é construído com base 

nas regulações às quais a instituição educativa está submetida, nas prescrições ou orientações 

relativas ao conteúdo, servindo como ponto de partida para a elaboração de materiais, o 

controle do sistema educativo etc. Já o segundo nível é o currículo apresentado aos 

professores, o qual foi proposto em virtude das prescrições serem muito genéricas, 

insuficientes para orientar o trabalho docente, por isso, existem alguns meios que buscam 

realizar uma interpretação e, assim, traduzir os significados e conteúdos do currículo prescrito 

para os docentes. Um papel a ser desempenhado, especialmente, pelo livro didático. 

 O terceiro nível corresponde ao currículo moldado pelos professores, nesta fase, 

Sacristán (2000) enfatiza o docente como um agente decisivo na materialização dos currículos, 

pois mediante sua cultura profissional ele reconfigura qualquer proposta curricular, dando 

nova forma ao currículo que será realizado. Destaca o autor que, nesse processo de 

planejamento da prática, o docente é, realmente, um tradutor que intervém na configuração 

dos significados das propostas curriculares. Portanto, o planejamento que os professores 

realizam do ensino é um momento de especial significado nessa tradução. É justamente nesse 

nível que se concentra nosso estudo, o momento em que o professor planeja o que será 
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desenvolvido na sala de aula. 

 O quarto nível é relativo ao currículo em ação, em que o significado real das propostas 

curriculares é percebido na prática, dirigida pelos esquemas teóricos e práticos dos docentes, e 

realizada por meio das tarefas acadêmicas que sustentam o que é a ação pedagógica. Sacristán 

(2000) ressalta que a análise desta fase é que dá sentido à qualidade do ensino. 

 O quinto nível diz respeito ao currículo realizado, cujas consequências produzem 

efeitos complexos, tais como: cognitivo, afetivo, social, moral etc., os quais se refletem não só 

na aprendizagem dos alunos, mas também atingem os professores, a forma de socialização 

profissional etc. Por fim, o último nível refere-se ao currículo avaliado, que acaba impondo 

critérios para o ensino do professor e a aprendizagem dos alunos, além disso, é por meio dele 

que se reforça um significado definido na prática do que realmente é. 

 Diante do exposto, podemos perceber que o desenvolvimento do currículo constitui-se 

de diversas etapas e que em todo esse processo há inúmeros fatores condicionantes, tanto 

internos como externos. Os condicionamentos escolares, por exemplo, influenciam desde a 

etapa em que o currículo é modelado pelo professor até o momento de sua avaliação, por 

outro lado, condicionantes externos como o campo econômico, político, social, cultural e 

administrativo influenciam todas as etapas do desenvolvimento curricular. 

 Para Lineusa (2013), o planejamento do currículo tem uma dimensão centrada na 

prática, sendo necessário, portanto, uma constante análise do que nela ocorre. Em 

consonância, Stenhouse (1984) se baseia na ideia de que são as experiências do apredizado e 

do conhecimento relevante que tornam o currículo valioso. Por isso, Lineusa (2013) defende 

que, nesse âmbito, o protagonista é o professor, conhecedor de sua turma, de seus alunos, de 

suas possibilidades e limitações, e também com base na sua experiência.  

 Nessa perspectiva, Sacristán (2013) assevera que o currículo deixa de ser apenas uma 

proposta ao ser interpretado e configurado pelo professorado. Portanto, o educador, por meio 

de suas experiências, suas vivências e, considerando os diversos fatores que interferem no 

contexto educativo, planeja o currículo que se materializa no dia a dia da sua prática 

pedagógica, atuando, deste modo, como um mediador decisivo entre o currículo e os alunos.   

 

1.5 O professor como mediador curricular  

 

 Atualmente, inúmeros são os desafios que se impõe à escola, e muitas as 

responsabilidades que, a cada dia, vão sendo atribuídas à instituição educativa. Tal fato, dá 

uma dimensão ainda maior à profissão docente e evidencia a importância do professor como 
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mediador curricular, sendo sua atuação um fator determinante no processo de escolarização, 

pois o planejamento da ação implica fazer escolhas, renúncias, deliberações, decidir entre 

opções que não são exclusivas, mas que, por vezes, podem impactar significativamente o 

aprendizado do aluno.  

Nessa perspectiva, é válido esclarecer que essas decisões atinentes ao 

desenvolvimento curricular contam com a participação de diferentes atores do universo 

educativo, em diversas instâncias e graus de abrangência (SAKAY, 2012). Mas importa 

destacar a relevância da atuação do professor como um mediador curricular, pois, muitas 

vezes, ele é visto apenas como um executor de propostas elaboradas por outros, alheios ao 

contexto e à realidade social em que o currículo será desenvolvido, desprezando-se o fato de 

que eles também produzem conhecimento.  

 Em consonância, Flores e Flores (1998) ressaltam que, devido à expansão nos estudos 

do currículo e, com isso, o surgimento de novas perspectivas curriculares, muitos 

pesquisadores passaram a admitir que o profissional docente não poderia ser, simplesmente, 

um mero aplicador de diretrizes. Além disso, os autores destacam que as pesquisas acerca do 

pensamento docente são significativas, pois demonstram que, para a compreensão da prática 

realizada pelo professor, é necessário saber o que ele pensa, com isso, o professor passou a ser 

compreendido como mediador curricular e intérprete dinâmico da prática docente.  

 Nesse sentido, saber o que pensam os professores, como agem, porque tomam 

determinadas decisões, como resolvem os dilemas da prática educacional por meio de suas 

próprias teorias implícitas e suas histórias, nos permite evidenciar a importância do estudo do 

currículo a partir da perspectiva docente, pois ele é um profissional que, com base em suas 

percepções, experiências e formação, continuamente, tem que decidir e atribuir valor aos 

efeitos causados por meio da sua ação docente (ACOSTA, 2013). Portanto, são profissionais 

cujas competências ampliam-se à medida que o contexto da prática exige e ao mesmo tempo 

contribui para isso. 

 Para Sacristán (1998 apud MOREIRA, 2001, p. 45), ao considerar a mediação do 

professor, deve-se ressaltar que qualquer forma de saber precisa ser apreendida como uma 

qualidade característica desse sujeito, sendo assim, “[...] o conhecimento incide na ação como 

atributo do sujeito, não como algo que se dê à sua revelia”. Para o autor, o profissional 

docente é percebido como: 

 
[...] um mediador decisivo entre o currículo estabelecido e os alunos, um 

agente ativo no desenvolvimento curricular, um modelador dos conteúdos 

que se distribuem e dos códigos que estruturam esses conteúdos, 
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condicionando, com isso, toda a gama de aprendizagens dos alunos 

(SACRISTÁN, 2000, p. 166). 

 

 Segundo Cunha (2005), o papel do professor no desenvolvimento do currículo envolve 

a constante tomada de decisões que incidem diretamente no processo de ensino e 

aprendizagem. No entanto, apesar de o exercício da docência exigir, regularmente, decidir 

entre várias alternativas possíveis no contexto escolar, especialmente, na prática de 

planejamento curricular, Thiesen (2012) explica que muitos educadores acabam reduzindo sua 

atuação a de meros consumidores de prescrições curriculares, devido às próprias limitações 

impostas pela carreira, que os priva da participação nos debates acerca da questão curricular. 

Nesse sentido, Elliott (1990 apud MUÑOZ, 2013) defende que os docentes não devem se 

limitar a consumir o currículo, pelo contrário, devem intervir nele para que sua formação seja 

coadjuvante dessa intervenção e não da mera reprodução. Por sua vez, Brophy (1982 apud 

SACRISTÁN, 2000, p. 172) defende que 

 
Ver os professores como meros executantes da política imposta desde cima é 

incoerência. Os professores distorcem essa política antes de serem fieis 

aplicadores para adaptá-la às necessidades que percebem em seus alunos, de 

modo que o conteúdo ensinado a estes é provavelmente um compromisso 

entre o conteúdo oficialmente adotado e as necessidades dos alunos tal como 

o professor as percebe.     

 

 Nessa perspectiva, é preciso destacar que o processo pelo qual o currículo passa da 

esfera técnico-política à prático-pedadógica exige a mediação docente, pois o que é ensinado 

na sala de aula “[...] é o resulado de um processo de decodificação, interpretação, significação, 

recriação, reinterpretação, etc. de ideias, condições e práticas disponíveis na cultura, que se 

tornam mais ou menos visíveis e viáveis em um contexto situacional de interação e 

intercâmbio de significados” (ACOSTA, 2013, p. 189).  

 Portanto, a participação docente nesse processo é fundamental, podendo ocorrer, 

segundo Sacristán (1998a), em três níveis, que variam conforme o grau de independência 

profissional concedido: O primeiro é o nível de imitação-manutenção, no qual se espera que 

os docentes consigam reproduzir as inovações burocraticamente impostas, obedecendo aos 

guias curriculares, manuais escolares, aceitando-os de forma acrítica. Já o segundo é o nível 

de mediação, em que o professor é visto como o mediador curricular, que deverá ser capaz de 

adequar às inovações propostas ao contexto escolar, ou seja, considerando as reais condições 

da escola onde atua, de modo que consiga realizar uma prática adequada. Por fim, o terceiro é 

o nível criativo-gerador, quando os professores são totalmente responsáveis pela sua ação, o 
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que inclui: a autoria, diagnóstico dos problemas, formulação de hipóteses de trabalho, 

levantamento de soluções adequadas, além de ter que investigar e regular continuamente as 

suas práticas. 

 Diante do exposto, ressaltamos que a forma de atuação docente que buscamos 

evidenciar neste trabalho refere-se ao segundo nível – o professor como mediador curricular –, 

pois o vemos como a peça chave de todo o processo de escolarização, especialmente, no 

desenhar do currículo. Nesse sentido, convém destacar que o desenvolvimento docente e o 

desenvolvimento curricular não podem ser considerados como realidades distantes, pois 

ambos se influenciam constantemente. Stenhouse (1975) citado por Goodson (2013, p. 58) 

sustenta a tese de que “[...] o desenvolvimento do currículo deve apoiar-se no 

desenvolvimento do mestre, e o desenvolvimento do mestre deve ser promovido pelo 

desenvolvimento do currículo”, e a compreensão de ambos é crucial para Goodson (1992), 

pois para planejar o currículo de forma adequada é necessário saber mais sobre as prioridades 

dos professores, ou seja, sobre as suas vidas, porquanto este é um fator decisivo no seu fazer 

educativo. 

 Na mesma direção, Flores e Flores (1998) defendem que o desenvolvimento da escola 

está ligado ao desenvolvimento dos docentes que a constituem. Portanto, uma educação de 

qualidade só será possível em nossas instituições escolares, quando for atribuída a devida 

importância ao currículo e àquele que é mais diretamente responsável pela sua materialização 

– o docente –, logo, o desenvolvimento do currículo e da escola devem ocorrer 

concomitantemente com o aperfeiçoamento do professorado. 

 Nessa perspectiva, Sacristán (2000) pontua que, ao se reconhecer o currículo como 

configurador da prática, que, por sua vez, é configurado no seu processo de desenvolvimento, 

torna-se imprescindível analisar os agentes ativos desse processo de organização curricular. É 

o caso dos docentes. Assim, convém lembrar que: 

 
O professor é o árbitro de toda a decisão curricular, sendo associado ao que 

de positivo ou negativo se faz na escola, uma vez que é o protagonista de 

uma cadeia de decisões que, natural e logicamente, lhe pertence terminar, 

moldando à sua medida o currículo sucessivamente prescrito, apresentado, 

programado e planificado (PACHECO, 1996 apud SAKAY, 2012, p.  311). 
 

Por sua vez, Moreira e Candau (2007) consideram crucial o papel do educador no 

desenvolvimento curricular, pois ele é um dos principais agentes do planejamento do 

currículo que será materializado na sala de aula. Nesse sentido, cabe ao professor assumir um 

papel essencial nesse planejar, tendo em vista que os sentidos que ele atribui ao currículo e às 
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orientações curriculares serão decisivos no desenvolvimento do seu trabalho, pois a gestão 

curricular é inerente a qualquer prática docente. E mesmo não tendo consciência, o educador é 

o protagonista na gestão do currículo, ainda que seja somente no momento de colocar o 

currículo em ação (SAKAY, 2012). Afinal, indaga Sacristán (2000), quem, a não ser o 

professor, pode configurar o currículo conforme as necessidades dos seus educandos, 

considerando o contexto cultural no qual estão inseridos, ressaltando os seus significados. 

 Corroborando esta discussão, Acosta (2013) explica que, constantemente, o professor 

precisa analisar e julgar conteúdos, atribuindo-lhes ou não determinada ênfase no seu fazer 

educativo e, neste processo, ele não é condicionado só por influências externas, mas também 

internas, oriundas da própria cultura, suas ponderações pessoais, suas ações frente ao ensino e 

suas concepções. Porém, a forma como essas influências impactam no processo de 

aprendizagem não é único, pois também depende de como elas são 

interpretadas/aceitas/modificadas pelo docente no exercício da sua prática. Por isso, conhecer 

o que ele pensa, suas inspirações, o porquê de suas ações é elementar para tentar apreender 

como isso se reflete na sua prática. Pois, de acordo com Goodson (1992), o aspecto pessoal 

está intimamente ligado à prática.  

Segundo Nóvoa (1992), o que ocorre na sala de aula envolve uma combinação de 

inúmeros fatores, como: vontades, preferências, experiências, que acabam por consolidar 

gestos, práticas, rotinas, comportamentos com os quais nos identificamos como professores.  

Destaca o autor que cada docente tem uma forma particular de organizar as aulas, de planejar 

o currículo, de utilizar os meios pedagógicos, isso ocorre porque a maneira como cada 

professor ensina é diretamente dependente daquilo que ele é como pessoa, quando exerce o 

ensino. Portanto, “[...] o estilo de vida do professor dentro e fora da escola, as suas 

identidades e culturas ocultas têm impacto sobre os modelos de ensino e sobre a prática 

educativa” e, desta forma, também sobre a prática curricular (GOODSON, 1992, p. 72). 

 Nesse sentido, Sacristán (2000) pontua que qualquer professor tem experiência pessoal 

para perceber que dedica mais tempo a alguns conteúdos do que a outros, que realiza 

atividades mais variadas em alguns que em outros, alguns temas lhe agradam mais que outros 

etc. Estas escolhas docentes são tomadas dentro de um universo maior de possibilidades, em 

função das motivações de cada professor. 

  Nesta mesma direção, Schwille (1982 apud SACRISTÁN, 2000) afirma que o 

professor é quem, em última instância, decide de que forma o currículo será materializado na 

sala de aula, por exemplo, determina o tempo que dedicará a determinada matéria, que 

conteúdos vai ensinar, quando e quanto tempo conceder-lhes-á e de qual forma serão 
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lecionados. Portanto, estes são aspectos que fazem parte do planejamento do currículo, por 

meio dos quais podemos evidenciar a importância da atuação docente como personagem 

central no processo educativo.  

 Em consonância, Sacristán (2000) explica que, ao adotar uma nova ideia, o professor 

faz em função de seus próprios constructos pessoais, da mesma forma quando se propõe a 

desenvolver uma nova tarefa, primeiramente, interpreta e modela, pois sempre há 

possibilidades para a interpretação pessoal de cada professor a partir de suas finalidades e 

forma de perceber as demandas dos alunos nas mais diversas situações. 

 Argumenta Sacristán (2000) que, mesmo a proposta curricular da escola sendo muito 

controlada, rigidamente estruturada, o professor é o último árbitro de seu desenvolvimento 

nas aulas. Por isso, a concretização de qualquer currículo passa, necessariamente, pela análise 

da interpretação docente. Desse modo, o autor esclarece que os professores podem exercer 

papéis possíveis e previsíveis frente ao desenvolvimento do currículo: ou aceitam o papel 

passivo de mero executor, ou decidem atuar como um profissional crítico, que utiliza o 

conhecimento e a sua autonomia para, em cada situação educativa, ter a oportunidade de 

desenvolver uma prática docente responsável e comprometida.  

 Apesar de o professor, enquanto mediador curricular, ser um elemento central da 

prática curricular, compartilhamos do entendimento de Sacristán (1998a) e Sakay (2012) de 

que o desenvolvimento curricular não cabe unicamente a ele, pois o currículo vai sendo 

construído em meio a um conjunto de decisões que perpassam pelo contexto político-

administrativo, pela gestão escolar e pela sala de aula. Desse modo, Sakay (2012) observa que 

o currículo prescrito é o ponto de partida, o qual é organizado e moldado pelos professores 

para, enfim, ser efetivado na sala de aula. 

 Diante disso, é válido realçar que, no planejamento do currículo, o docente é um 

personagem principal, cuja atuação tem implicações para o processo de escolarização, já que 

o currículo traduz os objetivos da instituição escolar, ao mesmo tempo em que é o 

configurador de toda a prática pedagógica.  

 Nesse sentido, mesmo conhecendo os limites da atuação profissional, podemos afirmar, 

com base em Sacristán (2000), que o docente desempenha um papel ativo ao dar forma ao 

currículo para materializá-lo na classe. Ele é, portanto, o último intérprete da proposta 

curricular da escola que, após ser interpretada, será traduzida em ações concretas,  dando 

lugar às aprendizagens nos alunos. Esse pensamento denota o poder docente que se concretiza 

ao planejar a prática e evidencia a importância do estudo do planejamento curricular a partir 

da perspectiva docente. 
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CAPÍTULO 2 – PERCURSO INVESTIGATIVO  

 

 Neste capítulo apresentamos os fundamentos metodológicos que subsidiam a 

realização deste estudo e evidenciamos os elementos que o caracterizam como de natureza 

qualitativa, com enfoque fenomenológico, a ser desenvolvido com base em alguns 

dispositivos trabalhados por Alfred Schutz. Além disso, discorremos acerca do campo de 

estudo, dos sujeitos da pesquisa e dos instrumentos de produção e análise dos dados.  

 

2.1 Princípios metodológicos da pesquisa qualitativa 

 

 Ao propormos estudar os sentidos atribuídos ao planejamento curricular por 

professores do Ensino Médio buscamos traçar o plano investigativo, tomando uma série de 

decisões intimamente relacionadas àquilo que iria ser pesquisado, de modo que a organização 

do percurso metodológico estivesse em consonância com nosso objeto de estudo – o 

planejamento curricular. Na área de educação, muitas vezes, não investigamos objetos ou 

realidades físicas estáveis, mas ideias, sentidos, pensamentos, juízos ou ações de pessoas 

particulares, também não é frequente lidarmos com elementos técnicos, mas com experiências, 

histórias de vidas, opiniões, concepções, inquietações, atuações (GARCÍA, 2013). Além do 

mais, a pesquisa, normalmente, ocorre em um ambiente permeado de incertezas, no qual as 

variáveis nem sempre são controláveis e previsíveis, exigindo uma atenção especial e uma 

metodologia adequada que leve em consideração todos esses fatores. 

 Sendo assim, para o presente estudo, elaboramos um plano apropriado para responder 

ao questionamento que direcionou este trabalho, o que nos conduziu para uma abordagem 

qualitativa, que, segundo Psathas (1973 apud BOGDAN; BIKLEN, 1994), está 

continuamente questionando os sujeitos, visando perceber aquilo que eles experimentam, o 

modo como interpretam as suas experiências e a maneira que estruturam o mundo social em 

que vivem. Assim, o interesse foi justamente a perspectiva dos participantes (MOREIRA, 

2002), de modo que, não há ênfase na quantificação e sim na interpretação que os pesquisados 

possuem acerca do objeto de estudo. No caso da nossa pesquisa, a interpretação que as 

professoras possuem do planejamento curricular. 

Dessa forma, a pesquisa qualitativa é indicada para o estudo da história, das relações, 

das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações 

que os participantes têm a respeito de como vivem, sentem, pensam e constroem seus 

artefatos e a si mesmos (MINAYO, 2013). O destaque é o ser humano enquanto agente e cuja 
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visão de mundo é o que realmente nos interessa (MOREIRA, 2002). Deste modo, intentamos 

evidenciar o professor enquanto personagem principal no planejamento do currículo a ser 

desenvolvido na sala de aula, cujos sentidos e modo de atuação nesse processo é o foco do 

nosso estudo.   

 Nessa perspectiva, Bogdan e Biklen (1994) apresentam cinco principais características 

das investigações de natureza qualitativa: a primeira refere-se à fonte direta de dados que é o 

ambiente natural, ou seja, o contexto é um fator essencial, não devendo ser desprezado, pois 

influencia significativamente o comportamento humano e, assim, contribui para o melhor 

entendimento das ações nele desenvolvidas, sendo que neste ambiente o pesquisador 

apresenta-se como o principal instrumento. Na nossa pesquisa é possível notar essa 

característica, pois foi realizada no ambiente natural – a escola. 

 Os autores apontam como segunda característica que a pesquisa qualitativa é 

descritiva, já que as informações produzidas são constituídas de palavras, oriundas de 

transcrições de entrevistas, depoimentos, notas de campo, as quais são analisadas pelo 

pesquisador, considerando todas as suas potencialidades, consequentemente, são essenciais 

tanto no levantamento dos dados quanto na divulgação dos resultados. Desse modo, Bogdan e 

Biklen (1994, p. 49) enfatizam que, ao lidar com esses dados descritivos, o pesquisador 

precisa abordar o mundo detalhadamente, por isso, esse tipo de abordagem “[...] exige que o 

mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para 

constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do 

nosso objetivo de estudo”. 

 Como terceira caracterísitca, Bogdan e Biklen (1994) destacam o maior interesse dos 

investigadores pelo processo e não apenas pelos resultados, ou seja, buscam analisar não 

somente a informação em si, desvinculada do seu contexto, mas o percurso mediante o qual 

ela foi construída. Como explica Nunes (2011), é mais importante compreender de que 

maneira as pessoas negociam e elaboram os sentidos sobre os fenômenos, com base no 

contexto social em que ocorrem. Sendo que a preocupação é com o processo mediante o qual 

os docentes constituem sentidos acerca do planejamento curricular, não apenas com o 

resultado em si. 

 A quarta característica apresentada pelos autores refere-se à análise dos dados de 

forma indutiva, porque não é intenção dos pesquisadores a confirmação de hipóteses prévias 

por meio de dados ou provas, pois o conhecimento vai sendo construído à medida que as 

informações são recolhidas e analisadas, num movimento que parte do todo para as partes, do 

geral para o específico. Ademais, a análise foi realizada indutivamente apoiada em uma base 
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teórica, partindo-se do geral para o específico, ou seja, das questões gerais acerca do currículo 

para as peculiaridades do planejamento curricular docente.  

 Por fim, a última característica evidenciada pelos autores é que, nos estudos 

qualitativos, o significado que os atores/sujeitos atribuem ao fenômeno é de vital importância, 

tendo em vista que o interesse do pesquisador é o modo como diferentes pessoas dão sentido 

às suas vidas, sua preocupação é com aquilo que se designa por perspectivas dos participantes.  

 Portanto, é um trabalho cujo cerne é o significado/sentido que os sujeitos atribuem aos 

fenômenos, sendo esta, portanto, uma característica essencial do nosso estudo, pois buscou 

identificar os sentidos atribuídos pelos docentes ao planejamento do currículo e discutir o 

papel do professor no desenvolvimento dessa prática, priorizando-se, dessa forma, a 

compreensão desse processo na perspectiva docente. 

  

2.2 O enfoque fenomenológico no estudo do planejamento curricular 

 

 Ao escolhermos estudar o planejamento do currículo por meio dos sentidos atribuídos 

pelos professores, percebemos que seria necessário escolher um método que possibilitasse 

abordar a temática considerando as suas particularidades. Isso nos fez optar por realizar este 

trabalho mediante uma abordagem fenomenológica, pois esta procura entender os fenômenos 

com base na perspectiva dos sujeitos que os vivenciam (GARCÍA, 2013). Portanto, a partir do 

olhar daquele que, por estar mais diretamente envolvido com o objeto de pesquisa, é quem 

pode contribuir para melhor compreendê-lo. Sendo assim, nas pesquisas de base 

fenomenológica, o que o pesquisador busca é apreender determinado fenômeno (realidade) a 

partir do olhar do pesquisado, ou seja, mediante a análise dos sentidos que ele atribui ao 

objeto estudado, em nosso caso, o planejamento curricular. 

Isto posto, considerando o objeto de estudo desta pesquisa, buscamos apoio no método 

fenomenológico, o qual enfatiza os aspectos subjetivos do comportamento humano e prega a 

necessidade de adentrar ao universo conceitual dos sujeitos para compreender os sentidos que 

eles atribuem aos acontecimentos, às interações sociais que ocorrem em sua vida cotidiana 

(ANDRÉ, 1995).   

 Dessa forma, segundo Minayo (2013), a fenomenologia defende a ideia de que as 

realidades sociais são construídas nos significados e também por meio deles, só podendo ser 

identificadas na medida em que se mergulha na linguagem significativa da interação social. A 

autora ressalta que a linguagem, as práticas e as coisas são inseparáveis na abordagem 

fenomenológica, uma vez que os significados são gerados na interação social.  
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 Corroborando este pensamento, Berger e Luckmann (1985 apud ANDRÉ, 1995) 

destacam que o mundo do sujeito, as suas experiências cotidianas e os significados atribuídos 

às mesmas são os núcleos de atenção na fenomenologia. Para os autores, é o sentido dado a 

essas experiências que constitui a realidade, ou seja, ela é socialmente construída. 

 Diante do exposto, trabalhamos com o método fenomenológico por meio de alguns 

dispositivos discutidos por Alfred Schutz, considerado um dos representantes mais 

significativos da fenomenologia das relações sociais, cuja obra é considerada uma síntese de 

Husserl e Weber. Assim, com base nos objetivos da pesquisa, foram selecionados alguns 

conceitos para subsidiar nossa discussão, tais como: experiência, mundo da vida, estoque de 

conhecimentos, realidade, relevâncias e situação biográfica determinada.  Esses termos foram 

escolhidos com o intuito de abordar, a partir do olhar fenomenológico, vários aspectos 

relativos ao nosso objeto de estudo, percebidos no campo e na interação com os sujeitos. 

 Em seus estudos, Schutz (2012) busca fazer uma análise do "mundo da vida", tendo 

em vista que este mundo de sentido não representa uma realidade objetiva, mas sim, uma 

realidade interpretada e válida intersubjetivamente, pois ela é criada pelo homem a partir das 

suas experiências intersubjetivas. O autor defende que a compreensão do mundo é feita 

mediante a atribuição de sentidos, por isso o homem precisa ser capaz de entendê-lo, pois o 

mundo não é existência, é significado e a essência das coisas não está na existência, mas nos 

sentidos que são atribuídos a elas. Deste modo, importa esclarecer que na fenomenologia não 

há distinção entre os termos sentido e significado, por este motivo, nesse trabalho faremos uso 

dos dois termos. 

 Portanto, é a partir da significação dessa realidade que muitas escolhas são realizadas 

pelos professores. Desse modo, assim como o estudo de Crusoé (2014, p. 43), nossa pesquisa 

centra-se na “[...] investigação de uma realidade interpretada, entendida, experienciada e 

produzida pelos próprios autores”. Pois, de acordo com Sacristán (2000), o professorado 

possui significados que são construídos durante sua formação, mas outros resultam de suas 

experiências continuadas e difusas sobre diversos aspectos do currículo, tais como: conteúdos, 

habilidades, orientações metodológicas, avaliações etc. Por conseguinte, podemos afirmar que 

tanto o currículo quanto o seu planejamento tem um significado particular para cada 

pesquisado, os quais os interpretam diferenciadamente, baseando-se em uma estrutura de 

relevância pessoal e em diversos fatores que influenciam e, por vezes, determinam seu 

comportamento e suas ações. 

 A esse respeito, Sacristán (2013, p. 25) refere que todo ato consciente para influenciar 

alguém tem sentido para quem o realiza, assim a “[...] ação de influir sobre o outro, ensinando 
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o outro, seja de forma consciente ou inconsciente, provoca e produz ou estimula a elaboração 

de um significado em quem é sujeito às ações dessa influência”. Logo, o sentido para o 

educador e o significado construído pelo educando podem expressar relações de causa e efeito, 

ainda que ambos constituam realidades distintas. Por conseguinte, o planejamento do 

currículo tem um sentido para o professor que, ao materializá-lo no contexto da sala de aula, 

por meio da sua prática pedagógica, intervém no mundo de sentidos construído pelos 

discentes.  

 Para Sacristán (2013), essa ação de planejar se apoiará no conhecimento da realidade, 

que é única para cada sujeito, o que implica na elaboração de planejamentos diferenciados, 

evidenciando a subjetividade dos sujeitos em ação. Em tempo, julgamos oportuno destacar a 

analogia feita pelo autor: “[...] dois arquitetos, partindo das mesmas leis físicas, do mesmo 

conhecimento sobre a existência e resistência de materiais, projetando algo para uma mesma 

localização e querendo responder às mesmas necessidades de uso da obra, produzem planos 

personalizados” (SACRISTÁN, 2013, p. 198). Do mesmo modo, acreditamos que os docentes, 

partindo da mesma realidade, do mesmo currículo oficial, planejando para a mesma turma, 

farão planos distintos, nos quais estará implicada sua forma de perceber tal realidade.   

Para entendermos como essa realidade subjetivamente interpretada se expressa na 

prática curricular, recorremos a Schutz (2012), que aborda os principais fatores determinantes 

na conduta de qualquer indivíduo no mundo da vida, que é considerado intersubjetivo e cuja 

interpretação é baseada em um estoque de experiências próprias e aquelas transmitidas pelos 

pais e professores, que opera como um esquema de referência. Essas experiências, segundo o 

autor, são interpretadas a partir de um estoque de conhecimentos que temos à disposição e que 

ao mesmo tempo serve para determinar a antecipação das coisas que estão por vir. Esse 

estoque possui uma história, é constituído nas e pelas atividades vivenciadas por nossas 

consciências e possui uma estrutura particular, determinada pelo nosso sistema de interesse 

prático ou teórico, sendo que alguma experiência posterior pode aumentá-lo, enriquecê-lo, 

modificá-lo. Conforme Minayo (2013), essa expressão “estoque de conhecimentos” refere-se 

à sedimentação das experiências e situações vivenciadas a partir das quais o ator social 

interpreta o mundo e pauta sua ação.  

Diante disso, ressaltamos que a escolha dos dispositivos mundo da vida, experiências e 

estoque de conhecimentos ocorreu por dialogarem com um dos nossos objetivos de pesquisa: 

“Identificar os sentidos que professores do Ensino Médio atribuem ao currículo e ao seu 

planejamento”, pois os docentes interpretam o currículo com base nesse estoque de 

conhecimentos, constituído por suas experiências e vivências, o que os faz perceber 
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singularmente a realidade a partir desse mundo de sentidos, construído individualmente e que 

tem implicações para sua prática pedagógica (SCHUTZ, 2012). 

No entanto, considerando que o conteúdo e a sequência dessas experiências são 

exclusivos de cada pessoa, podemos afirmar, de acordo com Schutz (2012), que cada docente 

se encontra numa “situação biográfica determinada”.  Para o autor, dizer que uma situação é 

biograficamente determinada é afirmar que ela possui uma história. Ela é a sedimentação de 

todas as experiências prévias do indivíduo, organizadas e facilmente disponíveis em seu 

estoque de conhecimentos. Complementa Schutz (2012) que, subjetivamente, duas pessoas 

jamais poderiam vivenciar uma situação da mesma forma. Sendo assim, podemos afirmar que 

os docentes atribuíram sentidos distintos ao planejamento do currículo, haja vista que cada um 

deles construiu sua história tendo em mente suas próprias motivações, objetivos e avalia de 

acordo com isso, sendo que tais propósitos e a avaliação correspondente estão enraizados no 

seu passado, na história singular de sua vida, impactando diferenciadamente cada um deles.  

Além do mais, Schutz (2012) explica que é por meio da experiência armazenada que o 

sujeito se orienta nas diversas ações da vida, juntamente com o estoque de conhecimentos que 

ele possui, o qual será consultado para interpretar suas experiências, observações e fazer 

planos. Dessa maneira, ao relacionar a conceituação desses dispositivos com um segundo 

objetivo desta pesquisa: “Analisar de que forma o professor planeja o currículo que será 

desenvolvido na sala de aula”, podemos inferir que a situação biográfica de cada docente teve 

reflexo na forma como ele interpreta, planeja e desenvolve o currículo. 

Porém, Schutz (2012) explica que nem todas as experiências são investidas de 

significado, da mesma forma que nem sempre é atribuída a mesma importância para todos os 

elementos em determinada situação. Muitas vezes, alguns são tidos como muito relevantes, 

outros marginais, uns podem ser precisos e distintos. Outros, ainda, vagos e obscuros, pois as 

relevâncias são variáveis e o que tem relevância hoje pode não ter amanhã, assim como o que 

é considerado relevante para o pesquisador nem sempre é para o pesquisado. Diante disso, 

podemos referir que tanto as relevâncias quanto os sentidos variam, principalmente, porque o 

homem é um ser em construção e, portanto, passível a constantes mudanças, acarretando 

também modificações na forma que ele significa os acontecimentos da vida. 

 Ao discutir este termo “relevância”, Schutz (2012) considera que nem tudo o que está 

presente numa situação é importante para as pessoas envolvidas. Na verdade, alguns fatores 

de uma dada circunstância impõem-se aos atores, constituindo assim relevâncias impostas. 

Outros são selecionados pelo indivíduo, por considerar relevante num determinado momento, 

assumindo, assim, uma relevância volitiva. No contexto escolar, por exemplo, algumas ações 
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são impostas pela direção da escola, influenciando as decisões a serem tomadas pelo corpo 

docente, inclusive no que se refere ao planejamento curricular, enquanto outras são assumidas 

por serem significativas para o próprio docente. A esse respeito, Schutz (1971 apud 

MINAYO, 2013, p. 146) destaca a “[...] importância que os objetos e os contextos possuem 

para o sujeito, o que se relaciona, por sua vez, com sua bagagem de conhecimento, seus 

desejos e projetos de vida e com sua situação biográfica”. Portanto, a ação docente sofre 

múltiplas influências e é nesse ambiente complexo que o educador precisa tomar decisões e 

fazer escolhas. 

 Nessa perspectiva, o autor esclarece que essas escolhas são feitas por meio de 

processos, de etapa em etapa. A cada nível, existem alternativas menores a serem 

consideradas, escolhidas ou rejeitadas. Diante disso, podemos afirmar que as escolhas são 

influenciadas pelas concepções dos sujeitos, suas crenças, seus objetivos e os da escola, os 

aspectos que eles julgam serem relevantes, enfim, todos esses fatores vão refletir no 

planejamento do currículo, pois é com base neles que o professor pauta sua ação e atribui 

sentidos aos fenômenos.  

 Por sua vez, Sacristán (2000) argumenta que estudos que discutem o processo de 

tomada de decisões pelo professor devem considerar que, em alguns casos, as possibilidades 

de escolhas já estão predeterminadas de alguma forma, pois a docência se concretiza dentro 

de uma instituição escolar, por isso, é uma prática parcialmente condicionada. No 

entendimento do autor, os docentes “[...] não decidem sua ação no vazio, mas no contexto da 

realidade de um local de trabalho, numa instituição que tem suas normas de funcionamento 

marcadas, às vezes, pela administração, pela política curricular, pelos órgãos de governo ou 

pela simples tradição que se aceita sem discutir” (SACRISTÁN, 2000, p. 166). Esse 

pensamento do autor coaduna com o que dispõe Schutz (2012) acerca das relevâncias 

impostas, pois em alguns casos a ação docente é previamente determinada, ou seu campo de 

atuação é restringido. 

 Diante do exposto, consideramos a fenomenologia schutziana o método mais 

adequado para estudar os sentidos atribuídos pelos professores ao processo de planejamento 

curricular, pois eles possuem diferentes histórias de vidas, experiências diversas que 

contribuíram significativamente para que pudéssemos apreender o planejamento curricular a 

partir de diferentes olhares e pontos de vistas. Segundo Minayo (2013), uma pessoa sempre 

está situada biograficamente no mundo da vida e é nesse contexto que pensa, sente e age. 

Assim sendo, a prática docente é influenciada pelo fato de que cada professor se encontra em 

uma situação biográfica determinada, o que nos permite depreender, com base nas concepções 
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fenomenológicas de Schutz, que esse estudo dos sentidos proporcionou uma profícua 

discussão acerca da questão curricular na perspectiva do educador. 

 

2.3 Campo de estudo e sujeitos da pesquisa 

 

No que se refere ao campo de estudo, este trabalho foi desenvolvido em uma escola da 

rede Estadual de Ensino da Bahia, localizada no município de Vitória da Conquista, cuja 

escolha foi efetivada em função dos seguintes critérios: (1) que fosse uma escola pública; (2) 

possuísse turmas do Ensino Médio; e que (3) os professores estivessem dispostos a colaborar 

com a pesquisa. Quanto aos sujeitos desta pesquisa foram docentes de diferentes disciplinas 

selecionadas com base nos critérios a seguir: (1) possuíssem vínculo efetivo com a instituição; 

(2) lecionassem no Ensino Médio; e (3) aceitassem colaborar com a pesquisa.  

 Em tempo, ressaltamos que esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UESB e somente após a aprovação em 29 de julho de 2016 (anexo parecer de 

aprovação) é que demos entrada no campo de estudo. Primeiramente, apresentamos a 

proposta de trabalho para as professoras, as quais ratificaram o desejo de colaborar com nosso 

estudo, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice A), 

o qual informa os fundamentos deste trabalho, explicitados por meio dos objetivos e 

instrumento de produção das informações.  

 Após esse procedimento, tivemos a adesão de quatro docentes para participar da 

pesquisa, conforme quadro a seguir.  

 

Quadro 1 – Síntese do perfil das professoras que participaram da pesquisa. 

Sujeitos da pesquisa
4
 Formação / Instituição  

Tempo de 

docência 

Disciplina que 

leciona 

Professora Ecy Letras – UESB  26 anos 

Língua 

Portuguesa e 

Literatura 

Professora Conceição Ciências Exatas – UESB 14 anos Matemática 

Professora Suely 
Lic. em Ciências Biológicas – 

UESB 
13 anos Biologia 

Professora Telma Educação Física – UFBA  20 anos Educação Física 

Fonte – Organizado pela pesquisadora 

 

 No capítulo seguinte faremos uma breve apresentação das professoras, na qual elas 

                                                           
4 Com a finalidade de manter o anonimato das professoras, optamos por identificá-las com nomes fictícios. A 

escolha foi feita com a intenção de homenagear professoras que marcaram a trajetória da pesquisadora.   

 



 
 

48 

 

puderam evocar as razões pelas quais optaram pela docência como profissão, bem como os 

desafios que envolvem a profissão docente nos dias atuais. 

 

2.5 Instrumentos de produção e análise das informações  

 

As pesquisas de natureza qualitativa podem envolver diferentes instrumentos de 

produção de informações, conforme requeira o objeto de estudo. Neste contexto, Bogdan e 

Biklen (1994) esclarecem que a pesquisa qualitativa estabelece estratégias e procedimentos 

que possibilitam levar em consideração as experiências do ponto de vista do sujeito. Estes 

aspectos foram essenciais para este trabalho que buscou estudar os sentidos com base no viés 

fenomenológico.  

Destarte, optamos pela entrevista semiestruturada como instrumento para a produção 

das informações, já que para ter acesso ao universo de sentidos atribuídos pelas professoras 

foi necessário recorrer à memória delas, pois, em consonância com Schutz (2012), apenas o 

que já foi experienciado é significativo, porque o significado é uma operação de 

intencionalidade que, no entanto, só se torna visível a partir de um olhar reflexivo. Desse 

modo, a reflexão é de grande importância para o estudo dos sentidos, pois a partir do olhar 

reflexivo para sua história é que o professor poderá explicitar o que considera significativo no 

planejamento do currículo. 

Segundo Triviños (2013), a entrevista semiestruturada é um dos principais 

instrumentos em pesquisa qualitativa, pois além de valorizar a presença do pesquisador, 

possibilita que o sujeito com liberdade e espontaneidade enriqueça a investigação. Como o 

roteiro é flexível, permite ao pesquisado refletir sobre o tema sem ficar restrito ao que foi 

questionado pelo pesquisador. Portanto, o participante pode seguir a sua linha de pensamento 

e suas experiências sem sair do foco principal colocado pelo pesquisador e, com isso, ele 

começa a participar da elaboração do conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 2013). 

De acordo com Minayo (2013, p. 191), neste tipo de abordagem, o roteiro deve 

apresentar os aspectos essenciais e suficientes, de modo a contemplar as informações 

desejadas, sendo que “[...] cada questão deve fazer parte do delineamento do objeto, de forma 

que todos os tópicos em conjunto se encaminhem para dar-lhe forma e conteúdo e contribuam 

para enfatizar as relevâncias previstas no projeto [...]”, tanto do ponto de vista do pesquisador 

quanto dos pesquisados.  

Nessa perspectiva, a entrevista foi realizada baseando-se em questionamentos que 

contribuiram para uma ampla exploração da temática em foco, apoiados nas teorias que 
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subsidiam este estudo. Por conseguinte, em sintonia com os objetivos da pesquisa, o roteiro 

da entrevista foi estruturado em blocos temáticos, os quais abordaram: 1º bloco – Legitimação 

da entrevista; 2º bloco – História dos sujeitos; 3º bloco – Conceitos; 4º bloco – Estratégias; 5º 

bloco – Planejamento e 6º bloco – Crenças e valores (apêndice B). As entrevistas foram 

realizadas na instituição de ensino que atuam as professoras, no período de 10 de agosto a 01 

de setembro de 2016, todas foram gravadas e, posteriormente, transcritas pela própria 

pesquisadora.   

A terceira etapa desta investigação consistiu na análise das informações produzidas 

que, segundo Bogdan e Biklen (1994), envolve o trabalho com os dados, sua organização, 

divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta de aspectos 

importantes e a decisão a respeito do que vai ser transmitido aos outros. Para isso, foi 

utilizada a técnica análise de conteúdo, a qual consiste em um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens indicadoras (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas 

mensagens (BARDIN, 2011). 

A intenção de usar a análise de conteúdo foi pelo fato de que as mensagens escritas 

são mais estáveis e constituem um material objetivo ao qual é possível voltar sempre que for 

necessário (TRIVIÑOS, 2013). Sendo assim, por meio dessa técnica foi realizada uma 

apreciação minuciosa das entrevistas, mediante a análise de seu conteúdo, visando depreender 

o sentido, comparar, avaliar, reconhecer o essencial e selecioná-lo em torno das ideias 

principais (LAVILLE; DIONNE, 1999).  

Logo, importa salientar que, para o desenvolvimento da análise de conteúdo, 

inicialmente, o pesquisador precisa definir as unidades de análise, as quais se dividem em: 

unidade de registro e unidade de contexto. Convém explicar que a unidade de registro é a 

menor parte do conteúdo, cuja ocorrência é registrada de acordo com as categorias levantadas, 

enquanto a unidade de contexto é a parte mais ampla do conteúdo a ser analisado, porém, 

indispensável para a análise e interpretação dos textos a serem decodificados (FRANCO, 

2007).  

Nesse sentido, para orientação da análise das informações desta pesquisa, optamos 

pelo “tema” como unidade de registro, considerando também a unidade de contexto em que o 

tema está inserido. Segundo Bardin (2011, p. 135), o tema é frequentemente usado para 

estudar motivações de opiniões, atitudes, valores, crenças, tendências etc., “[...] é a unidade de 

significação que se liberta naturalmente de um texto analisado, segundo certos critérios 
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relativos à teoria que serve de guia à leitura”. A autora esclarece que a realização da análise 

temática implica encontrar os “núcleos de sentido” que constituem a comunicação e cuja 

presença ou ausência pode ter algum significado na análise do objeto. De acordo com Franco 

(2007), essa análise atenta-se à pessoalidade do sujeito que está presente no seu discurso, ao 

atribuir  significado a uma palavra, um conceito, um objeto, um fenômeno.  

Por outro lado, determinar a unidade de contexto é “[...] decidir qual é a extensão dos 

documentos dentro da qual se vai apreender o significado da unidade de registro, sem que se 

deixe de revelar as opiniões, atitudes e preocupações dos seus autores” (AMADO; COSTA; 

CRUSOÉ, 2013, p. 318-319).  

Diante do exposto, a organização da análise foi realizada em três etapas: pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados e, por fim, inferência e a interpretação. 

Durante a pré-análise, foi feita a organização do material a ser analisado, tendo como 

principal objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir a 

um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise. As 

atividades que constituiram esta etapa foram  a leitura flutuante, que corresponde ao primeiro 

contato com o texto, as primeiras leituras, sendo que a escolha dos documentos foi a priori, 

pois foram as entrevistas semiestruturadas realizadas com as professoras (BARDIN, 2011). 

Portanto, neste primeiro momento realizamos exaustivas leituras das entrevistas transcritas, de 

modo a preparar para a próxima etapa.   

A fase seguinte foi a de exploração do material, a qual consiste, essencialmente, em 

operações de codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras previamente 

formuladas. A categorização foi feita a posteriori, pois, neste caso, “emergem da „fala‟, do 

discurso, do conteúdo das respostas e implica constante ida e volta do material de análise à 

teoria” (FRANCO, 2007, p. 61).  

Em consonância, André (1995, p. 37) argumenta que “[...] as categorias de análise não 

podem ser impostas de fora para dentro, mas devem ser construídas ao longo do estudo, com 

base em um diálogo muito intenso com a teoria e em um transitar constante dessa para os 

dados e vice-versa”. Portanto, a categorização foi construída com base nos elementos 

presentes nas narrativas
5
, deduzidas a partir da reflexão sobre docência, concepções de 

currículo, planejamento, finalidades educativas etc.  

Segundo Bardin (2011), a codificação corresponde a uma transformação dos dados 

brutos do texto, por meio de recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma 

                                                           
5
 O termo “narrativa” não foi empregado neste estudo no seu sentido historiográfico, mas no seu sentido amplo. 
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representação do conteúdo ou da sua expressão, suscetível de esclarecer o pesquisador acerca 

das características do texto.  

A última etapa foi a de tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. De 

acordo com Bardin (2011), nesta fase, os resultados brutos são tratados de maneira a se 

tornarem significativos e válidos, para que, por meio deles a pesquisadora possa propor 

inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos previstos, ou que digam 

respeito a outras descobertas inesperadas. Para a autora, tratar o material é codificá-lo.  

Em síntese, de acordo com Minayo (2013), do ponto de vista operacional, a análise de 

conteúdo parte de uma leitura de primeiro plano das falas, depoimentos, para atingir um nível 

mais profundo, ultrapassando os sentidos manifestos no material. Portanto, como resultado 

desse trabalho interpretativo, apresentamos o quadro abaixo com a categorização dos 

conteúdos presentes nas unidades de registro que emergiram das narrativas das professoras. 

 

  Quadro 2 – Categorização dos conteúdos presentes nas unidades de registros 

Tema Categoria 

O Ser docente em questão: 

histórias e reflexões 

A docência como profissão: motivações e desafios. 

 

 

Currículo escolar: da teoria à 

prática 

 

Currículo Escolar: concepções e prática  

Currículo do Ensino Médio: finalidades e 

imperativos avaliativos 

Papel do professor no desenvolvimento do currículo 

 

 

Planejamento curricular na 

perspectiva docente: uma 

análise fenomenológica 

 

 

Concepções docentes sobre o planejamento 

curricular 

Relevâncias e prioridades docentes ao planejar o 

currículo  

Fatores que interferem no planejamento do currículo  

A prática de planejamento curricular na trajetória 

docente  

        Fonte – Organizado pela pesquisadora.        

 

Diante do exposto, traremos nos capítulos que se seguem, a análise e interpretação dos 

dados de acordo com as categorias apresentadas no quadro 2. 
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PARTE II: OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS PELAS DOCENTES AO CURRÍCULO E 

SEU PLANEJAMENTO 

 

 

CAPÍTULO 3 – O SER DOCENTE EM QUESTÃO: HISTÓRIAS E REFLEXÕES 

 

 Este capítulo tem como objetivo fazer uma breve apresentação das professoras que 

participaram desta investigação e também evidenciar as razões evocadas por elas ao optarem 

pela docência como profissão. Posteriormente, buscamos destacar os desafios de educar nos 

dias atuais, considerando a realidade interpretada, individualmente, pelas entrevistadas.  

 

 

3.1 Apresentação das participantes da pesquisa 

 

 Nesta seção apresentamos um pouco da história das professoras que colaboraram com 

esta pesquisa, pois acreditamos que aquilo que são, como pensam e suas motivações internas, 

de uma forma ou de outra, acabam influenciando a sua prática pedagógica. Para isso, nos 

reportamos a Schutz (2012) para explicar que o termo “motivo” se refere àquilo que o sujeito, 

realmente, objetiva com a sua ação. Portanto, na perspectiva fenomenológica, a história 

pessoal e as experiências vivenciadas pelo sujeito são decisivas no desenvolvimento da sua 

profissão. Além disso, de acordo com Goodson (1992), no estudo da questão curricular, os 

aspectos da história pessoal do professor e suas prioridades são cruciais, pois influenciam a 

prática educativa. 

 

Professora Telma 

 

Graduada em Educação Física no ano de 1998 pela UFBA, a professora Telma, 

inicialmente, optou pelo curso, devido à aproximação com o esporte, porque na época 

trabalhava com natação no Ensino Médio. No entanto, ao iniciar o curso, a docente diz que 

mudou completamente sua concepção, pois achava que seria mais direcionado para a 

iniciação desportiva, no entanto, o curso valorizava muito as discussões no campo da 

educação. A professora acredita que o foco do curso era diferenciado por estar dentro da 

Faculdade de Educação da UFBA e ter sido criado por um grupo de professores de pedagogia. 

Então, a concepção teórico-metodológica do curso estava impregnada das discussões sobre 

educação e pedagogia, diferenciando-o de outras instituições. A docente relata ainda que 
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encontrou no curso um significado para os seus desejos, já que aliou uma coisa à outra, o 

campo da cultura corporal que a atraia e a docência, especialmente, na educação básica. 

Posteriormente, realizou uma pós-graduação lato sensu em Metodologia do Ensino da 

Educação Física e do Esporte pela Universidade do Estado da Bahia. 

Sua trajetória de 20 anos de docência foi sempre desenvolvida no Ensino Fundamental 

e Médio, atualmente, cumpre uma carga horária de 20 horas semanais, lecionando a disciplina 

Educação Física. Devido a uma série de situações na sua vida particular, por ter outras 

prioridades, abriu mão de uma carga horária maior, porque considera 20 horas a carga horária 

possível para a realização de um trabalho com qualidade. Entendemos que este seja um ponto 

importante porque demonstra a preocupação da professora com a qualidade do trabalho 

desenvolvido e não apenas com a questão financeira.    

Quando convidada a pensar sobre alguma experiência da sua trajetória profissional 

que tenha sido marcante, ela citou o trabalho que realizou em uma escola municipal em 

Pojuca: “[...] foi muito interessante porque a gente conseguiu, de uma maneira mais 

consistente, o trabalho de diálogo entre os professores das diversas disciplinas que é algo que 

a gente tem muita dificuldade de fazer na escola, o diálogo entre as disciplinas”. Nesse 

sentido, vale destacar que a interdisciplinaridade é sempre construída pelos agentes que, 

naquele contexto escolar, buscam desenvolver seu trabalho a partir dessa perspectiva 

(CRUSOÉ, 2014).  

Diante das dificuldades apontadas pela professora Telma para realização de um 

trabalho interdisciplinar na escola pública, é compreensível sua satisfação e entusiasmo ao 

falar dessa experiência. Neste contexto, importa ressaltar que somente do ponto de vista do 

olhar retrospectivo é que o sujeito pode perceber que as experiências são apreendidas, 

distinguidas, colocadas em relevo, diferenciadas umas das outras, e apenas uma experiência 

passada pode ser chamada de significativa (SCHUTZ, 2012). Desse modo, ao voltar sua 

atenção para sua trajetória é que as professoras puderam refletir e perceber que a experiência, 

realmente, foi significativa. Portanto, o significado é meramente uma operação de 

intencionalidade que, no entanto, só se torna visível a partir de um olhar reflexivo (SCHUTZ, 

2012). 

 

Professora Ecy 

 

 A professora Ecy graduou-se em Letras no ano de 2000 na UESB. Inicialmente, sua 

escolha pelo curso se deu por afinidade com o Inglês, mas ao longo do percurso declarou ter 
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se apaixonado por Linguística. Posteriormente, fez uma especialização em Linguística 

Aplicada ao Ensino do Português. Por conta da sua formação e do trabalho da escola, fez 

outra em Educação Inclusiva e hoje está fazendo o curso de Mestrado em Letras na UESB.  

Em sua trajetória docente, sempre trabalhou com Ensino Fundamental e Médio e 

afirma que não almeja galgar nenhuma outra instância, já que gosta muito do que faz. Hoje, 

são 26 anos de exercício da profissão docente, sendo 16 na rede estadual de ensino e 10 anos 

no ensino privado. Atualmente, leciona as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura no 

Ensino Médio, cumprindo uma carga horária semanal de 40 horas. 

Quando convidada a pensar sobre alguma experiência da sua trajetória profissional 

que tenha lhe marcado, ela afirmou serem várias, mas relatou uma situação que ocorreu com 

um aluno que era cadeirante. Durante uma aula na qual a docente foi trabalhar a culminância 

de um projeto que falava sobre sentimento, os alunos foram convidados a falarem sobre os 

sonhos deles, o aluno, então, disse que o maior sonho dele era andar, a professora relata que 

“[...] ficou sem chão, muito sentida por não poder ajudar. Então disse para o aluno que não 

poderia realizar o sonho dele, porém, iria contribuir de outra forma para o seu aprendizado, 

incluindo-o, adaptando-o [ao contexto escolar]”.  

Percebemos que, por ter sido uma situação difícil e delicada, acabou marcando a 

trajetória profissional da entrevistada. Sem dúvida, a profissão docente, mais do que outras, 

lida com sentimentos, planos e sonhos, não só dos alunos, mas também da família, gerando 

uma grande responsabilidade para o professor que, no dia a dia da sua prática docente, precisa 

ter o cuidado para que sua ação docente não seja geradora de desestímulo para os alunos, pelo 

contrário, seja incentivadora de boas atitudes e estímulo ao aprendizado.    

 

Professora Conceição 

 

A professora Conceição graduou-se em Ciências Exatas no ano de 2002 na UESB. A 

escolha do curso foi motivada por sua afinidade com Matemática, enquanto a especialização 

em Educação Inclusiva foi em função das demandas da escola. Apesar de não ter sonhado 

com o magistério, a docente afirma que hoje gosta muito do que faz.  

Em sua trajetória de 14 anos de docência, sempre trabalhou com Ensino Fundamental 

e Médio, mas reconhece que se identifica mais com o Ensino Médio. Atualmente, cumpre 

uma carga horária semanal de 40 horas na rede estadual de ensino. Devido à sua formação em 

Ciências Exatas, quando iniciou sua carreira, a direção da escola solicitou que lecionasse a 

disciplina Física, porém, ela argumentou que não se sentia confortável e sempre optou por 
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lecionar apenas na sua área de formação. É lamentável que essa situação seja tão comum em 

nossas escolas, professores que, muitas vezes, precisam ministrar disciplina para a qual não 

foram preparados, o que influencia significativamente o desenvolvimento da disciplina e, 

consequentemente, o processo de aprendizagem. 

No momento de pensar sobre alguma experiência da sua trajetória profissional que 

tenha sido marcante, a docente afirmou com muito orgulho “o caso de Rafael”, um aluno do 

3º ano que sonhava em cursar Medicina e hoje está fazendo residência médica em Belo 

Horizonte. Em seu depoimento, ela conta que Rafael era um aluno muito estudioso que 

desafiava todos os professores com questionamentos, muitas vezes, desconcertantes, que os 

deixavam nervosos, pois em todo momento eram “testados” por Rafael. Ela afirmou que “[...] 

cada dia era um desafio ser professora de Rafael. [...] de todos esses anos acho que foi o ano 

que eu mais estudei, foi o ano que eu tive um aluno como Rafael. E alunos como Rafael estão 

em extinção, cada dia que passa está mais difícil”. Nessa narrativa, chamou-nos a atenção o 

fato de que, apesar de ser muito discutido sobre o que o professor deve fazer para motivar 

seus alunos, neste caso, foi o aluno que motivou a professora. Seu interesse e dedicação aos 

estudos serviram de estímulo para a docente, que reconheceu ter sido o período no qual mais 

estudou. Nesse sentido, apreendemos que o professor que reflete sobre sua prática, planeja e 

cria, com antecedência, possibilidades para tornar suas aulas mais interessantes para o aluno, 

que estuda para responder melhor às expectativas dos alunos, favorece a aprendizagem não só 

do aluno, mas de ambos. Até porque, ambos estão em processo de formação, desse modo, a 

docência vai sendo construída dia após dia, a cada nova experiência, que vai constituindo o 

fazer docente. 

  

Professora Suely 

 

A professora Suely graduou-se em Biologia no ano de 2003 na UESB. Posteriormente, 

fez três pós-graduações lato sensu: uma em Genética, uma em Microbiologia e outra em 

Educação Especial Inclusiva, depois, no ano de 2013, concluiu o Mestrado em Genética, 

também na UESB. Ainda que, inicialmente, não tenha pensado na profissão docente, a 

entrevistada afirma que após ingressar no curso de licenciatura buscou se especializar mais na 

área por meio dos cursos de pós-graduação para poder desempenhar um bom trabalho. 

 Em sua trajetória docente atuou na rede municipal e estadual de ensino, na Educação 

Básica, Ensino Fundamental II e Médio, somando 13 anos de exercício da profissão docente. 

Atualmente, leciona as disciplinas de Ciências e Biologia, cumprindo uma carga horária 
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semanal de 60 horas (40h na rede estadual e 20h na rede municipal). A docente comentou que, 

algumas vezes, já precisou assumir outras disciplinas para complementar a carga horária, tais 

como: Artes, Educação Religiosa, Gestão. Apesar de reconhecer que no cotidiano docente 

sempre existem acontecimentos que, às vezes, mudam a maneira de pensar, seja em relação ao 

ensino e/ou em relação ao aluno, a entrevistada não mencionou nada que tenha ficado 

marcado. 

 Após esta breve apresentação das professoras participantes do nosso estudo, queremos 

salientar que a docência é uma profissão que sofre influência tanto por fatores internos como 

externos. Isso pode ser percebido nas narrativas, pois todas as professoras possuem 

especialização em Educação Inclusiva, curso realizado para se adaptar às necessidades da 

escola que, a partir de 2006, tornou-se um polo de inclusão entre as escolas estaduais de 

Vitória da Conquista. À primeira vista, isso representou um grande desafio para as professoras, 

mas o corpo docente da instituição se organizou, formou uma turma de 24 professores e 

fizeram a especialização em Educação Inclusiva. Segundo a professora Conceição, o objetivo 

com esse curso foi “[...] buscar o conhecimento teórico porque a gente sabia que a prática só 

no dia a dia”. Ainda que a questão da inclusão continue sendo um desafio atual para todos os 

professores, elas afirmam estarem sempre dispostas a acolher os alunos e contribuir para que 

aprendam. Esse fato evidencia que, para atender às reais demandas do contexto escolar, os 

docentes precisam, continuamente, rever sua prática e se atualizar. É nesse contexto que a 

valorização do professor se apresenta como um fator crucial na melhoria da qualidade da 

educação nacional.  

 

3.2 A docência como profissão: motivações e desafios  

 

Nesta categoria, abordaremos as razões enunciadas pelas entrevistadas que as levaram 

a optarem pela docência como profissão. Este investimento se sustenta na análise 

fenomenológica dos sentidos que elas atribuem ao currículo e ao seu planejamento, por 

compreendermos que tais sentidos influenciam o desenvolvimento de suas práticas 

pedagógicas.   

Ademais, acreditamos também que as escolhas profissionais estão diretamente 

relacionadas à trajetória de vida de cada pessoa. De acordo com Schutz (2012, p. 143), “[...] 

somente se o ator se voltar para seu passado ele pode ter a chance de se tornar um observador 

de seus próprios atos, e assim, pode ser capaz de apreender os verdadeiros motivos, o 

„porquê‟ de seus atos”. Desse modo, no início da entrevista, as professoras tiveram a 
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oportunidade de lançar um olhar reflexivo para sua trajetória profissional e pensar sobre as 

suas motivações para a escolha da profissão docente.  

Para a professora Telma, a opção pela docência foi por influência familiar: “Porque 

sou filha de professores, [...] nasci numa casa de professores, a gente vive no mundo da 

escola, acaba vivendo aquele universo, que a gente acaba sendo atraída. Meus pais eram 

apaixonados pelo trabalho deles, isso de alguma forma atingiu a gente [...]”. Segundo Tardif 

(2008), a docência é uma profissão que permite o contato desde a infância e por muito tempo, 

assim, a vivência escolar marca muito, podendo influenciar a vida dos discentes. No caso da 

professora Telma, isso foi ainda mais intenso, pois, além da experiência escolar, ela conviveu 

com professores no ambiente familiar.  

De outro modo, a professora Conceição diz que, inicialmente, sua escolha foi por falta 

de maturidade. Ela afirmou que: “[...] não foi visando à questão financeira, não foi me vendo 

em sala de aula, foi porque eu não sabia o que eu queria para a minha vida mesmo [...]”. Por 

trabalhar no comércio ela sempre tentava vestibular para o curso de Administração, porém, 

devido à afinidade com Matemática, já dava aulas de reforço dessa matéria e por incentivo de 

uma prima, acabou fazendo vestibular para Ciências Exatas e foi aprovada. Continuando sua 

narrativa, declarou: “[...] me tornei professora a partir daí, nunca planejei não”. A docente 

reconheceu que foi a partir da sua aprovação no vestibular que se decidiu e começou a focar 

na profissão docente visando ser professora do Estado. 

Ao contrário da professora Telma, a professora Conceição encontrou uma influência 

negativa no ambiente familiar, ela reconhece que:  

 
Eu nunca planejei me tornar professora, sou filha de uma professora 

frustrada. Minha mãe sempre levou sala de aula como um fardo muito 

grande, era um peso muito grande. Então, tudo que eu não queria na minha 

vida era me tornar professora. [...] ela detestava sala de aula. Quando eu me 

tornei professora e fui para a sala de aula [...] vi que não era tão pesado, é 

cansativo, mas não tão pesado como minha mãe achava, o que fazia a 

diferença era o fato de ela não gostar e eu me identifiquei muito.   

 

Os discursos evidenciam que o ambiente familiar pode influenciar a escolha da 

profissão, o relato da professora Telma demonstra uma influência positiva, pois fazia parte da 

sua vivência pais/professores apaixonados pela docência. Em contrapartida, as experiências 

vivenciadas por professora Conceição, no seu contexto familiar, não a incentivaram para a 

escolha do magistério como profissão. Ainda assim, mesmo trazendo consigo um receio com 

relação à docência, devido à influência materna, a professora Conceição demonstrou em seu 

depoimento que a experiência no contexto escolar foi determinante para a sua permanência na 
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profissão, embora não tenha sido estimulada a isso. Por sua vez, a professora Suely relata que 

sua escolha se deu por inexperiência profissional: 

 

[...] a questão da docência para mim não foi tanto uma opção, eu fiz a opção 

pelo curso de Biologia. [...] tiveram algumas áreas que eu me identifiquei, 

mas eu acabei indo para área da licenciatura mesmo. Hoje em dia, eu gosto 

do que faço, mas na época foi por inexperiência mesmo. 

 

Prosseguindo a sua narrativa, a professora diz que, inicialmente, o magistério não era o 

seu objetivo principal, mas as oportunidades no mercado de trabalho também acabaram 

conduzindo-a à profissão docente. Porém, esclarecemos que a escolha de um curso de 

formação de professores pressupõe a opção pela profissão docente, desse modo, importa 

ressaltar que, no momento em que optou por um curso de licenciatura, ainda que não tivesse 

consciência, estava optando, primeiramente, pela docência, assim como ocorreu com a 

professora Conceição. 

A professora Ecy, por sua vez, foi enfática ao declarar: “Eu gosto do que eu faço! [...] 

Eu sei fazer outras coisas, mas eu gosto de ensinar, eu gosto de lidar com gente, 

principalmente adolescentes, eu gosto do que eu faço!”. Diante do exposto, podemos perceber 

que, exceto a professora Ecy, as demais entrevistadas não optaram pela docência por 

motivação própria, por interesse em lecionar, mas por outros fatores. Em alguns casos, foi o 

curso escolhido que conduziu ao magistério, por exemplo, a professora Conceição escolheu o 

curso de Ciências Exatas por ter afinidade com o conteúdo de Matemática, a professora Suely 

levou em consideração o mercado de trabalho, enquanto para a professora Telma a influência 

familiar foi determinante.  

Esses depoimentos evidenciam algo que Almeida, Tartuce e Nunes (2014, p. 105) 

perceberam ao estudar os fatores ligados à atratividade da carreira docente, em que “[...] as 

possibilidades de escolha profissional não estão relacionadas somente às características 

pessoais, mas principalmente ao contexto histórico e ao ambiente sociocultural em que o 

jovem vive”. Isso pode ser claramente visualizado na figura a seguir, na qual procuramos 

sintetizar as razões evocadas pelas entrevistadas, relacionadas à escolha da docência como 

profissão.  
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Figura 2 – Síntese das motivações para a escolha da profissão docente 

 

 

 

Fonte – Elaboração da pesquisadora 

 

Essa figura ilustra bem que vários foram os motivos para o ingresso no magistério e 

não apenas o interesse em lecionar. Tais resultados confirmam que uma grande preocupação 

na área de educação é a falta de interesse pelo magistério. Inúmeras pesquisas revelam que a 

quantidade de jovens que desejam tornar-se professores é cada vez menor e a justificativa, 

muitas vezes, é a desvalorização social da profissão, a baixa remuneração, o desinteresse e o 

desrespeito dos alunos. Esses, entre outros fatores, têm contribuído para que o déficit de 

professores que de fato se identifiquem com a docência aumente ainda mais. Tal contexto tem 

feito o governo realizar programas de incentivo à profissão docente, tendo em vista a urgência 

de consolidação das licenciaturas e a necessidade de tornar a carreira docente mais atrativa, já 

que não temos como pensar em melhorar a educação sem profissionais qualificados e 

preparados para enfrentar os desafios atuais e futuros. Um exemplo é o Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que possui entre outros objetivos incentivar a 

formação de docentes em nível superior para a educação básica e, dessa forma, contribuir para 

a valorização do magistério (BRASIL, 2008). 

No que diz respeito aos fatores que influenciam ou não a motivação para a carreira 

docente, Almeida, Tartuce e Nunes (2014) defendem a necessidade de analisar a 

complexidade dos aspectos relativos à escolha do magistério enquanto profissão, pois o 

trabalho docente é extremamente complexo, exigindo do profissional uma responsabilidade 

ainda maior. Somando-se a isso, os autores destacam que “[...] as demandas contemporâneas 
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estabelecem uma dinâmica no cotidiano das instituições de ensino que se reflete diretamente 

no trabalho dos professores e em sua profissão” (ALMEIDA; TARTUCE; NUNES, 2014, p. 

105). São aspectos que evidenciam a complexidade da atividade docente e que, de certa 

forma, contribuem para que seja pouca atrativa. 

Nessa mesma direção, Gil e Hernández (2016) reforçam a ideia de que é preciso 

reconhecer quão complexo é o trabalho docente, que se justifica também pela articulação com 

vários outros eixos, entre eles: demanda intelectual e emocional, compromisso social, além de 

outros fatores, a saber:  as prescrições legislativas, a relação com seus pares, a cultura geral, a 

responsabilidade de fomentar o desenvolvimento integral de um corpo discente heterogêneo, a 

necessidade de avaliar o aprendizado, o contato com as famílias, a necessidade de formação 

permanente e, sem esquecer sua vida pessoal, cultural e social. Toda essa rede de interrelações 

que caracterizam o trabalho docente podem ser melhor visualizadas na figura abaixo:  

 

 

Figura 3 – Dimensões da complexidade do trabalho do professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Adaptada de Gil e Hernández (2016). 

 

 

Apesar de Gil e Hernández (2016) terem estudado as dimensões da complexidade do 

trabalho do professor do Ensino Fundamental, acreditamos que as mesmas podem ser 

igualmente consideradas para o professor do Ensino Médio, que é o foco do nosso estudo, 

porque ao analisar esta figura apreendemos que a influência dessas dimensões no exercício da 

profissão docente é determinante, pois se entrecruzam no dia a dia do professor, ora 
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direcionando, limitando ou melhorando, mas de uma forma ou de outra, sempre 

influenciando. 

Além disso, também nos reportamos aos argumentos de Carmo, Selles e Esteves 

(2015, p. 90), ao defenderem que a maneira como o professor percebe sua profissão está 

relacionada com sua história de vida, de tal modo que “[...] a trajetória pessoal de cada sujeito 

influencia e é influenciada pelos sentidos que atribui as suas práticas em sua realização”. 

Desse modo, em sintonia com o pensamento schutziano, reconhecemos que o mundo da vida 

de cada pessoa, cuja interpretação é baseada em um estoque de experiências próprias e 

aquelas transmitidas pelos pais e professores, são determinantes na construção do seu 

universo de sentidos e interfere sobremaneira no seu fazer docente. Pois, ao entrar na sala de 

aula, o professor carrega consigo um reservatório de histórias, experiências, conhecimento, 

aprendizado e, com base nesses fatores, ele analisa, interpreta, reflete, planeja, escolhe e age. 

Portanto, são elementos que se entrelaçam e que determinam o caminho que será construído 

nessa trajetória docente. 

A análise dos resultados evidencia que o exercício da profissão é permeado por 

inúmeros desafios, algumas vezes relacionado à estrutura da escola, aos alunos, à direção, aos 

colegas ou até mesmo ao próprio professor. Acreditamos que isso ocorre porque, segundo Gil 

e Hernández (2016), o cenário de trabalho docente sofreu tantas mudanças nos últimos anos, 

de tal forma que essa profissão, que por muito tempo foi considerada simples, tranquila e 

segura, caracteriza-se, hoje, como uma profissão na qual os inúmeros desafios, oriundos de 

uma sociedade intensamente transformada social, política e tecnologicamente, tenham que ser 

enfrentados diariamente pelo docente.   

 Nessa perspectiva, percebemos nos depoimentos das entrevistadas os desafios de 

educar na contemporaneidade. A professora Conceição diz que:  

 
No começo era assim aquele encantamento e depois de uns sete anos, a 

própria diretora, um dia eu fiz um desabafo e ela disse: “É, está acabando o 

encanto”. Então, você percebe que sozinho não consegue fazer muita 

diferença, que você quer ensinar, mas se o aluno não quiser aprender, se a 

família não participar do processo, você não consegue avançar. [...] E essa 

realidade piora a cada ano.   

 

A professora argumenta que, diversos fatores contribuem para essa situação, entre eles 

“[...] a questão familiar, política mesmo. De 14 anos para cá já não existe mais reprovação, já 

não existe um projeto que dê conta desses alunos que não são acompanhados e que eles sabem 

que não precisam estudar. Tem também a questão do respeito ao professor [...]”. Esses 
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achados dialogam com as reflexões de Campos (2011) sobre essa realidade de ausência 

familiar no processo educativo, que pode ser explicada pelas necessidades da vida moderna, 

que tem feito os pais dedicarem a maior parte do tempo ao trabalho, visando status ou 

melhores condição de vida, enquanto os filhos, ainda imaturos, em momentos decisivos das 

suas vidas, acabam ficando em segundo plano e a formação deles é transferida para a escola.  

Por sua vez, a professora Ecy relembrou que um dos desafios na sua trajetória foi 

quando, por determinação da Secretaria de Educação, a escola na qual atua se tornou um polo 

de inclusão, fato que levou a docente aos seguintes questionamentos:  

 
[...] como lidar com isso? Como adaptar esse currículo? Como fazer essa 

flexibilidade nos meus planos de aula? Como eu vou incluir esse menino, 

porque incluir não é só fazer um piso tátil, adaptar uma porta, não é isso, é 

ele está e estar de fato, participando, ativo naquele ambiente. 

 

Cabe ressaltar que, conforme já mencionado, devido ao fato da escola ter se tornado 

um polo de inclusão, os docentes da instituição fizeram um curso de especialização em 

Educação Inclusiva, pois a partir daquele momento essa se tornou uma necessidade para todos 

os professores da escola, cujo intuito era entender melhor essa nova realidade. A professora 

Ecy destaca: “[...] fizemos para poder conhecer o aluno que a gente está lidando, conhecer 

esse universo novo. Era tudo muito novo para a gente e esse novo causa um estranhamento, a 

gente ficou sem saber como lidar”. Pela análise desse relato, podemos perceber que na 

profissão docente, quando ocorrem mudanças no contexto escolar, quando essa realidade é 

afetada por novas necessidades, mudam também as exigências formativas desses 

profissionais, cabendo a eles buscarem outras estratégias para atender às novas demandas 

escolares.  

Outro desafio percebido nos discursos foi relatado pela professora Telma e diz respeito 

à falta de um coordenador pedagógico na escola, uma figura cada vez mais rara nas escolas 

estaduais. Segundo a docente, “[...] o Estado tem tirado os coordenadores, ele não abre 

concurso. Ele desvia os pedagogos da função deles e não garante que o coordenador 

pedagógico esteja na escola”. Ela explica que para o trabalho acontecer, essa função tem sido 

desenvolvida pelos próprios docentes:  

  
[...] professores licenciados são liberados de pouquíssimas horas na carga 

horária para fazer um trabalho que seria de um coordenador. Então, são os 

tais articuladores de área. O Estado criou esse nome bonito para que um 

professor como eu ou qualquer outro tome para si a responsabilidade que 

seria de um coordenador e é algo muito difícil. 
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Percebemos que essa determinação que retira o coordenador do contexto escolar vai de 

encontro ao que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). De 

acordo com o art. 64 da LDB nº 9.394/96, 

 
A formação de profissionais de educação para a administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 

educação básica, será feita em cursos de graduação em Pedagogia ou em 

nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 

formação, a base comum nacional (BRASIL, 1996, não paginada). 

 

Portanto, no âmbito escolar, o coordenador tem um importante papel formador e 

transformador. Segundo Oliveira e Guimarães (2013), uma de suas atribuições fundamentais, 

é delinear o caminho que direciona as ações pedagógicas, de tal modo que sua atuação 

contribua para transformar a escola em um local de formação em serviço para os professores. 

Desse modo, podemos perceber o prejuízo que a falta de um coordenador pedagógico pode 

ocasionar no processo educativo dos alunos.  

A professora Telma justifica sua preocupação com a falta de um coordenador 

pedagógico, destacando dois fatores:  

 
[...] o licenciado não tem os elementos para fazer esse trabalho de 

coordenação e a importância da formação do pedagogo não pode ser 

desprezada, pois a leitura, a possibilidade de ampliar a discussão, de articular 

as áreas/disciplinas entre si, um professor licenciado não possui, pois, a 

formação dele não dá conta disso. 

 

 Essa inquietação da professora é importante, uma vez que o trabalho de coordenação 

é amplo e extremamente complexo, exigindo profissionais devidamente qualificados que, no 

exercício da sua função, possam contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. Se muitas 

vezes a formação ineficiente do coordenador pedagógico é apontada como um dos empecilhos 

ao trabalho eficaz de coordenação (OLIVEIRA; GUIMARÃES, 2013), imaginemos, então, 

quando essa função é realizada por um professor e não pelo coordenador pedagógico que, a 

priori, é o profissional que possui as condições necessárias para realizar este trabalho. 

Diante dessa realidade, percebendo o impacto dessa problemática no processo 

educativo. A professora Telma, ainda, questiona: “[...] como produzir na escola? Como fazer 

o diálogo entre as disciplinas? Como não ficar cada um em sua caixa, na sua ilha, sem ter 

alguém fazendo esse trabalho de ligação, de discussão entre as áreas? É impossível!”. A 

relevância desses questionamentos tem fundamento na reflexão de Almeida e Placco (2009 

apud OLIVEIRA; GUIMARÃES, 2013) que defendem a importância do coordenador 
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pedagógico por ser o mediador entre o currículo e os professores, podendo auxiliar o docente 

a fazer as devidas articulações curriculares, considerando alguns fatores como: as áreas 

específicas de conhecimento, os alunos, a realidade sociocultural em que a escola está inserida 

e os aspectos das relações pedagógicas e interpessoais presentes no contexto escolar.  

É notório que, tendo em vista as condições de trabalho na escola pública, o professor 

necessita se desdobrar para conseguir desenvolver um trabalho de qualidade. Dentre tantos 

desafios, entendemos que a falta de um coordenador pedagógico é significativamente 

impactante, pois partimos de uma realidade em que o ensino já é fragmentado desde a sua 

origem, no qual, muitas vezes, a falta de diálogo entre as disciplinas impede que o aluno 

compreenda “o todo” e perceba que tudo está interligado, como numa grande teia. No entanto, 

em alguns casos, só o empenho e disponibilidade do professor não é suficiente, isso fica bem 

claro no relato da professora Telma:  

 
Por mais que a gente se esforce [...] para se aproximar, para trabalhar junto, 

mas é muito difícil. Então, o trabalho acaba não ganhando consistência, 

porque é um trabalho de cada um por si. [...] a gente tem muita dificuldade 

de fazer na escola o diálogo entre as disciplinas, até porque falta espaço para 

o professor fazer esse diálogo. A gente tem uma extrema dificuldade, [...] na 

escola pública há pouco tempo, há pouco espaço, a gente só encontra uma 

parcela dos colegas, a gente tem pouco tempo juntos [...] para dialogar. 

Então, a gente vive produzindo formas de conversar, de se encontrar, de 

produzir juntos. 

 

Neste contexto, partindo da realidade ilustrada pela professora Telma, concordamos 

com Carmo, Selles e Esteves (2015), quando argumentam que o desejo de fazer diferente não 

basta, sendo, portanto, imprescindível que as condições materiais sejam implementadas, de 

modo que culmine numa prática docente diferenciada e não se limite à mera reprodução.    

Essa realidade esboçada pelas entrevistadas evidencia alguns entraves encontrados 

frequentemente no contexto escolar, no qual, no cotidiano da escola, no exercício da sua 

prática, o docente precisa lidar com inúmeras dificuldades como indisciplina, violência, falta 

de interesse discente, turmas muito grandes, além de ter que desenvolver sua atividade de 

ensinar na e para a diversidade (GATTI et al 2010). 

Nessa situação, ainda refletindo sobre o “educar na contemporaneidade” e seus 

desafios, a professora Telma argumenta: “[...] o trabalho é muitas vezes abnegado, [...] tem 

que abrir mão de muita coisa, de envolver sua casa, seus recursos de família para trazer o 

material que escola não tem, para poder fazer com que se tenha algo bom e bonito para o 

aluno trabalhar e aprender”. Segundo a professora, o que dificulta esse trabalho é, sobretudo, 
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a falta de apoio, de estrutura, enfim, a falta daquilo que é essencial. Essa é uma realidade 

preocupante e a inquietação da entrevistada dialoga com o argumento de Carmo, Selles e 

Esteves (2015) ao asseverarem que a falta de condições organizacionais e estruturais acaba 

restringindo a adoção de uma proposta de trabalho diferenciada. Destacam ainda que estas 

condições 

 
[...] desviam o olhar do professor das questões metodológicas e pedagógicas 

envolvidas no processo de ensino e aprendizagem. Esses aspectos induzem 

os professores a reduzir a prática pedagógica à simples transferência de 

informações, desprovida de contextualização e reflexão crítica dos conteúdos 

abordados (CARMO; SELLES; ESTEVES, 2015, p. 100). 

 

No entanto, mesmo diante de um cenário desfavorável, é importante evidenciar que a 

professora Telma, por exemplo, ainda mantém grandes expectativas para o desenvolvimento 

da sua profissão, sendo protagonista da sua própria história, não se acomodando com o que 

está posto, mas tentando, pela sua capacidade de resiliência, fazer o diferencial. Ao analisar a 

situação da sua disciplina, a docente explica que a Educação Física sempre foi vista pelos 

alunos como o momento de não fazer nada, de jogar bola, algo pouco significativo, por isso, 

ela acredita que eles não se sentiam parte por não serem contemplados nas atividades, por não 

se sentirem representados e, por este motivo, não gostavam e simplesmente ficavam à 

margem. Por esta razão, ela acredita que o desafio na sua área é promover a inclusão dos 

alunos e, ao mesmo tempo, trazer algo que seja mais significativo para eles, que amplie seus 

conhecimentos e os levem a conhecer outros mundos, outras realidades.  

A professora Telma reconhece que tudo isso é novo para a Educação Física, “[...] ser 

uma disciplina curricular como ela tem que ser, participar da discussão do currículo, participar 

contribuindo na construção desse currículo, é algo novo [...]”. Pelo seu depoimento, notamos 

que a expectativa da docente é que sua disciplina evolua de algo pouco visível na escola para 

uma disciplina que, realmente, contribua para a construção do conhecimento pelos alunos, no 

seu processo de aprendizagem e, deste modo, fazer parte da formação desses educandos. Ela 

afirma: 

 
[...] a Educação Física sempre foi um apêndice na escola, algo avulso e sem 

muito significado para o movimento que a escola faz. A escola estava lá na 

frente e a Educação Física no mundinho dela separado. Então, o grande 

trabalho da Educação Física, o grande trabalho do professor que quer 

realmente elevar a Educação Física a outra condição é, justamente, fazer 

com que ela se insira nesse projeto da escola. É um dos grandes nós da 

existência da Educação Física dentro da escola, ela ser parte. 
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Analisando esses achados, percebemos que a professora tem consciência de que a 

disciplina que leciona, por muito tempo, foi percebida de maneira limitada e que muito ainda 

precisar ser feito para que tal concepção seja superada. Neste sentido, reportamo-nos ao 

pensamento de Carmo, Selles e Esteves (2015), quando argumentam que o enfrentamento das 

situações de ensino e aprendizagem é também uma oportunidade para aprender, para refletir 

de forma crítica acerca do que e como se ensina e das reais condições que sua prática docente 

se materializa na escola. Desse modo, são experiências que fazem parte do processo formativo 

da professora Telma e, certamente, ajudarão o docente na condução do seu trabalho e no 

enfrentamento dos desafios. 

 Além disso, esses aprendizados, proporcionados por estas situações de ensino, também 

são fundamentais para que o professor tenha convicção das implicações que a sua opção pelo 

magistério acarreta, das suas responsabilidades enquanto profissional do ensino e das razões 

para sua permanência na profissão. A partir dessa reflexão, os relatos revelam que, apesar de 

o ingresso no magistério não ter sido uma motivação interna de todas as docentes, elas se 

mantiveram na profissão e apresentaram motivos para continuarem a exercê-la. 

Nesse sentido, a professora Conceição destaca: “[...] agora, eu não consigo me desligar 

daqui [da escola], pela estabilidade e por não fazer as coisas mais ou menos. Eu gosto, me 

apego aos meninos, não é aquele fardo que minha mãe carregou a vida inteira. Então, eu 

venho para cá sem nenhum peso”. No decorrer de sua narrativa, a professora ressalta que, 

depois de anos de profissão, de perceber que o contexto escolar é permeado por diversos 

fatores que interferem diretamente no seu trabalho, ela tem aprendido a lidar com as 

especificidades da sua profissão:  

 
[...] hoje eu separo as coisas, meu tempo aqui não serve mais para me 

frustrar e me adoecer, eu não absorvo. Hoje aprende quem está disposto, me 

dedico a esses, mas não me acabo mais com os que não querem nada, cada 

um na sua. Converso com os pais, oriento, cumpro com meu papel, mas não 

permito mais me adoecer emocionalmente por conta dessa realidade que não 

depende de mim, são muitos fatores. 

 

 

A professora Telma, apesar de todos os seus esforços para dar visibilidade à Educação 

Física, se sente realizada na profissão. Em seu depoimento, ela afirma:  

 

[...] graças a Deus que eu me encontrei, porque realmente, eu já tinha isso 

em mim, um desejo de trabalhar como professora, sendo filha de 

professores, amando aquele universo que meus pais viviam. [...] então, eu 

aliei uma coisa à outra, aquele campo que me atraía que é o campo da 
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cultura corporal, os conhecimentos ligados à cultura corporal e à docência, 

especialmente a docência na educação básica.    

 

  Por sua vez, a professora Suely, admite que, na época, as oportunidades de inserção 

no mercado de trabalho contribuíram para que permanecesse na docência a ponto de hoje 

gostar do que faz. Para a professora Ecy, o fato de gostar de lecionar justifica seu ingresso e 

permanência na carreira, ela assegura: “Sempre trabalhei com educação básica, Ensino 

Fundamental e Médio, sempre! Não almejo galgar nenhuma outra instância”.  

Diante dos relatos, acreditamos que reconhecer-se como docente, assumindo as 

responsabilidades que essa carreira impõe é fundamental no contexto educacional em que 

vivemos, no qual a profissão do magistério nem sempre é reconhecida, valorizada e 

respeitada. Mesmo a escola não dispondo de estrutura básica, somado a isso a falta de 

interesse e dedicação por parte dos alunos, ainda assim, o professor tenta fazer a diferença na 

história de muitos jovens que veem na escola a sua única opção de mudança de vida.  

Nessa perspectiva, as inúmeras situações de ensino exigem a reflexão da ação, pois 

muitas vezes, será necessário o professor redirecionar o trajeto, rever a própria prática. 

Portanto, segundo Campos (2011), a profissão docente não é algo tão simples, exige, entre 

outras coisas, criatividade, experiência, paciência, vivência e tempo, não se restringe à mera 

aplicação de teorias ou técnicas de ensino.  Para o autor, o docente amadurece pelo próprio 

exercício da prática de ser professor, no cotidiano da sua ação docente. Logo, ele é um 

permanente aprendiz que vai tornando-se professor com todas as suas crenças e 

representações. Desse modo, podemos dizer que as nossas entrevistadas estão em formação, 

porque a profissão docente é processual, vai sendo construída a partir do estoque de 

conhecimentos que cada docente construiu na sua vida. De acordo com Schutz (2012), esse 

estoque é constituído nas e pelas atividades vivenciadas por nossas consciências, portanto, ele 

possui uma história, uma estrutura particular e as experiências futuras podem modificá-lo.  

Desse modo, para que as nossas entrevistadas pudessem interpretar suas experiências, 

elas tiveram que consultar seu estoque de conhecimentos. Então, ao lançar o olhar reflexivo 

para sua trajetória profissional, as professoras puderam evocar as razões pelas quais elegeram 

a docência como profissão. Tiveram a oportunidade de revisitar sua história e interpretar a 

realidade vivenciada por meio do seu mundo de sentidos. Segundo Crusoé (2014, p. 68), a 

realidade é, ao mesmo tempo, refletida, refratada e interpretada de diferentes maneiras, com 

isso “[...] as professoras tornam-se autoras e criadoras das suas histórias de ser professora, 

porque a realidade passa pelo crivo das interpretações e posições valorativas”. Dialogando 
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com Schutz (2012), essa realidade interpretada é criada pelo indivíduo mediante suas 

experiências intersubjetivas. 

Ao término deste capítulo, foi possível conhecer os principais elementos que 

influenciaram as entrevistadas a optarem pela docência como profissão, dentre eles: a relação 

familiar, a inexperiência, a afinidade com o conteúdo, oportunidade de inserção no mercado 

de trabalho e gosto pela docência.  Além disso, as narrativas de todas as entrevistadas ilustram 

um cenário pouco favorável, no qual as condições organizacionais e estruturais condicionam e 

interferem no trabalho pedagógico. Não obstante a isso, as professoras afirmaram possuírem 

motivos suficientes para continuarem a exercer a profissão.  

Por fim, considerando a realidade apresentada nas narrativas das entrevistadas, 

acreditamos que a compreensão do currículo, sua importância no desenvolvimento do 

trabalho docente e, consequentemente, no processo de ensino e aprendizagem seja um bom 

caminho para lutar para melhorar a educação. Motivados por esse desejo, analisaremos no 

capítulo seguinte os sentidos que as professoras atribuem ao currículo escolar. Nessa 

discussão, abordaremos, mediante o olhar docente, as finalidades do currículo do Ensino 

Médio e os imperativos avaliativos e, por fim, o papel do professor no desenvolvimento deste 

currículo. 
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CAPÍTULO 4 - CURRÍCULO ESCOLAR: DA TEORIA À PRÁTICA  

 

 Neste capítulo, apresentamos os sentidos que as professoras atribuem ao currículo 

escolar e o papel docente no desenvolvimento do currículo. Tais aspectos são fundamentais 

para o nosso estudo e foram analisados a partir de uma abordagem fenomenológica que 

valoriza a experiência vivida e o mundo da vida (SCHUTZ, 2012) de cada docente, tendo em 

vista a relevância desses elementos para a sua prática pedagógica. Desse modo, por meio da 

análise de conteúdo temática, este capítulo foi organizado em três categorias, a saber: 

currículo escolar: concepções e prática; currículo do Ensino Médio: finalidades e imperativos 

avaliativos; papel do professor no desenvolvimento do currículo. 

 

4.1 Currículo Escolar: concepções e prática  

 

 

Esta categoria objetiva apresentar e discutir os sentidos que as professoras atribuem ao 

currículo, pois, conforme já destacamos, compreendemos que a maneira como o currículo é 

compreendido sofre a influência de diversos fatores e tem impacto no desenvolvimento da 

ação docente. Logo, abordar aquilo que é significativo para cada docente é, de certa forma, 

revelar as razões que subsidiam as suas ações enquanto professoras. 

Assim como em outros estudos já realizados sobre a temática, a amplitude do termo 

currículo e a sua polissemia foi percebida nos depoimentos das entrevistadas.  Para professora 

Telma, “[...] o currículo escolar é o percurso de formação do aluno. Esse currículo se dá de 

maneira formal, sistematizada, a partir dos conhecimentos que são tratados [...] dentro da 

escola [...]”. Para a docente, esse percurso é construído não só pelas disciplinas que são 

propostas na organização curricular, mas também por toda e qualquer experiência de cunho 

formativo, proporcionada pela escola. A percepção do currículo para a professora é também 

de “[...] algo vivo, inclusive, que acontece de maneira particular, de pessoa para pessoa”. 

Desse modo, ela acredita que o conhecimento acontece de maneira pessoal, assim, alunos com 

realidades distintas vão, consequentemente, construir esse conhecimento de forma diversa.  

Entendemos que esses achados dialogam com as reflexões de Rosa e Batistella (2007) 

de que o conhecimento é formado a partir do mundo vivido, ou seja, próprio de cada pessoa. 

Dialogando com as autoras, ressaltamos que cada pessoa encontra-se numa situação 

biográfica determinada, isso significa dizer que os estudantes podem vivenciar a mesma 

situação de ensino, porém, cada um analisará, interpretará e construirá o conhecimento 
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diferenciadamente, pois o fará a partir da sua história de vida e das suas experiências, logo, 

essa mesma experiência terá um significado pessoal para cada aluno (SCHUTZ, 2012).  

Nessa perspectiva, notamos que os sentidos atribuídos ao currículo pela professora 

Telma se aproximam da noção que adotamos neste trabalho, a qual é referenciada por 

Sacristán (2000) que o define como um processo que se configura na prática e que envolve 

todo o ato educativo, pois conduz o trabalho a ser desenvolvido pelo professor.  

A professora Telma destacou ainda a existência de um currículo oculto que acontece 

dentro da escola, o qual ela conceitua como:  

 
[...] acontecimentos que perpassam a própria relação entre as pessoas, de um 

aluno com outro, de um aluno com um professor fora do ambiente da sala de 

aula, quer dizer, fora daquele ambiente de produção de conhecimento de 

forma personalizada. É conhecimento também, é aprendizado também, mas 

isso não está previsto, não está escrito em lugar nenhum, é aquilo que ele 

aprende nos corredores, aquilo que ele aprende no intervalo, aquilo que ele 

aprende nos momentos extraclasse. 

 

Ao analisarmos esse relato da professora Telma, a concepção de currículo a ele 

vinculada parece mostrar que a sua compreensão de currículo oculto é também um 

instrumento de produção de conhecimento e que, portanto, tem importância no processo de 

aprendizagem. Para melhor entendermos esse aspecto, recorremos às reflexões de Sacristán 

(2000), que destaca tratar-se daquilo que, mesmo não estando previamente determinado nos 

programas, se manifesta no contexto escolar e contribui para a aquisição de conhecimentos, 

competências, valores, sentimentos, ou seja, é um currículo profundamente atravessado por 

questões tanto morais, quanto políticas e éticas, mas também envolve a subjetividade do 

professor, suas crenças e seus valores. Ele assevera: 

 

A acepção do currículo como conjunto de experiências planejadas é 

insuficiente, pois os efeitos produzidos nos alunos por um tratamento 

pedagógico ou currículo planejado e suas consequências são tão reais e 

efetivos quanto podem ser os efeitos provenientes das experiências vividas 

na realidade da escola sem tê-las planejado, às vezes nem sequer ser 

conscientes de sua existência. É o que se conhece como currículo oculto 

(SACRISTÁN, 2000, p. 43). 

  

Ao apreendermos a existência desse currículo oculto que se manifesta naturalmente no 

âmbito escolar com grande potencial para a promoção da aprendizagem, é possível inferir que 

nem tudo é previsível e determinado no cenário educativo. Também importa enfatizar que 

essas experiências vividas pelos alunos farão parte do seu mundo da vida e, além de 
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promoverem a construção do conhecimento, segundo Schutz (2012), servirão como referência 

para orientá-los nas diversas ações da vida. 

É válido ressaltar ainda que algumas experiências têm implicações desejáveis, outras 

não, às vezes não atendem aos objetivos propostos. Em alguns casos, ocorrem pelo fluir da 

ação sem o prévio planejamento (SACRISTÁN, 2000). Portanto, a insegurança e a incerteza 

precisam sempre ser consideradas no desenvolvimento da prática curricular. Porém, segundo 

Contreras (2002), a repetição das situações de ensino na trajetória docente gera um repertório 

de expectativas que servirá de base para as decisões do professor. Desse modo, relacionando 

esse pensamento com a filosofia schutziana, podemos afirmar que esse repertório de 

expectativas apresentado por Contreras (2002) equivale ao estoque de conhecimentos 

apontado por Schutz (2012), o qual é constituído pelas experiências vivenciadas pelo sujeito 

que, da mesma forma, orientam o indivíduo em suas escolhas, em sua trajetória, seja o 

professor ou o aluno. 

Outro sentido que emerge das narrativas é o da professora Suely, para quem o 

currículo escolar significa “[...] o conjunto de disciplinas, de conteúdos, envolve também a 

metodologia. [...] são as opções que a escola faz”. Atrelado ao conceito que defende, a 

docente julga importante levar em consideração a realidade da escola, o contexto no qual está 

inserido o aluno. Para a professora, o conhecimento da quantidade de turmas e séries, por 

exemplo, é fundamental no desenvolvimento curricular. De acordo com Sacristán (2000), as 

experiências proporcionadas pelo currículo dependem das condições nas quais se realizam, de 

tal modo que as particularidades do contexto escolar se tornam referências para o currículo, 

não podendo ser desprezadas para que o mesmo não perca sua importância real. 

 Por sua vez, a professora Ecy percebe o currículo como instrumento norteador que está 

em sintonia com o PPP da escola. Ela afirma: “[...] é um norte, a gente começa com esse norte, 

mas ele sofre muitas modificações, não é engessado, não é rígido, é flexível, justamente 

devido a essas adaptações que a gente faz e pela clientela que é muito diversificada”. Sobre o 

PPP citado pela docente, desde a promulgação da LDB, em 1996, foi determinado que toda 

escola deveria ter um PPP. Ele envolve todo o processo educativo da escola, por isso, ambos 

(o currículo e o PPP) estão intimamente relacionados, sendo necessário, portanto, que esses 

dois instrumentos de grande importância para o processo educativo sejam amplamente 

conhecidos e discutidos na escola. 

 Contrariamente às demais colegas, Conceição atribui um sentido restrito ao currículo, 

ela o considera como “Falho! Na verdade, não é uma questão de ser falho, vou falar da minha 

área, a gente tem uma carga horária e a questão dos conteúdos que não conseguimos atingir”. 
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Acreditamos que o sentido limitado atribuído pela docente está intimamente relacionado ao 

descompasso existente entre a carga horária e a quantidade de conteúdos da disciplina que 

ministra, o que a impossibilita cumprir todo o programa. Em virtude desse fato, ressaltamos 

que é necessário evitar que o ensino de conteúdos seja a única meta da escola (SACRISTÁN, 

2013). Concordamos com Vasconcelos (2007, p. 186) que “[...] a tarefa fundamental do 

professor não é cumprir o programa, mas ajudar o educando a desenvolver-se e compreender 

a realidade, sendo o programa um meio para isto e não um fim em si mesmo”. 

 Diante do exposto, com fundamento na teoria que subsidia este trabalho, entendemos 

que o currículo abarca muito mais que a mera relação de conteúdo ou um programa a ser 

cumprido, pois ele é o ponto de partida e de chegada de tudo que ocorre no processo 

educativo. Concordamos com Sacristán (2000) que todas as finalidades da escola têm reflexo 

nos objetivos que orientam o currículo e é por meio dele que a escola cumpre suas funções. 

Logo, o currículo é o coração da escola (MOREIRA; CANDAU, 2007). 

 Esse mesmo problema de inadequação da quantidade de conteúdos com a carga 

horária da disciplina foi mencionado pela professora Suely. Ela acha duas aulas de Biologia 

insuficientes para um currículo imenso, por isso, considera o currículo como algo ainda muito 

engessado e argumenta:  

 
[...] a gente não consegue mexer no currículo no sentido de aumentar uma 

carga horária, de implementar metodologias, tentar negociar, replanejar esse 

currículo. Pois, as escolas não possuem tanta liberdade, nem os profissionais, 

independente da capacidade que tenham, da formação que tenham, e com 

isso muitas vezes os discursos se esvaziam. 

 

A análise desses depoimentos da professora denota a percepção de currículo como 

conjunto de conteúdos a serem trabalhados, oriundo das prescrições, o que, de certa forma, 

está relacionado ao significado do currículo para a docente, que envolve o conjunto de 

disciplinas, de conteúdos, metodologias. Essa percepção se aproxima da visão tradicional de 

currículo, o qual “era concebido como uma questão simplesmente técnica, pois se resumia em 

discutir as melhores e mais eficientes formas de organizá‐lo” (MALTA, 2013, p. 339).  

Outro aspecto que nos chamou atenção no relato da docente Conceição é que ela 

utiliza diferentes problemas existentes na escola para justificar sua visão limitada do currículo. 

Um deles é a falta de preparo e interesse dos alunos: “[...] eles chegam no 6º ano sem saber ler 

nem escrever, sem ter uma base, não dão conta do que é essencial e, por isso, o professor 

precisa ficar voltando os conteúdos passados e não consegue avançar”. Outros fatores 

apontados pela docente foram o sistema de ciclos e a ausência da família na escola: 
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[...] ainda tem esse agravante, um sistema de ciclos onde o aluno não é 

reprovado e aí eles chegam no 6º ano sem dominar as quatro operações. [...] 

a família, cada dia que passa, mais ausente, [...] então, é todo esse contexto. 

Além disso, são muitas as disciplinas, cada uma superficial ao seu modo. A 

gente não consegue aprofundar em nada.  

 

Ao analisar o depoimento da professora Conceição, entendemos que todos esses 

elementos somam e contribuem na construção de uma imagem pouco eficaz do currículo, 

como relatou na entrevista: “[...] a gente tem que caminhar nessa realidade difícil. Então, o 

currículo, na teoria, a gente tem um rumo a seguir, mas quando você vai para a sala de aula, 

não é possível, devido a esses fatores que não temos como acompanhar”.  

Diante do exposto, com base nas narrativas, sintetizamos na figura a seguir, os 

sentidos atribuídos pelas professoras ao currículo:  

 

Figura 4 – Síntese dos sentidos atribuídos pelas professoras ao currículo escolar 

 

 
 

Fonte – Elaboração da pesquisadora 

 

Após a análise dos sentidos atribuídos ao currículo pelas entrevistadas, foi possível 

perceber que ora ele ocupa um lugar de destaque e significativa importância no processo de 

ensino, assumindo o papel central no cenário educacional, ora tem sua relevância reduzida e é 

percebido, apenas, como algo limitado. Notamos também que o currículo é percebido como 

um instrumento de controle sobre a própria prática. Essas ponderações caracterizam a 

polissemia do termo que, para Sacristán (1998b), pode indicar riqueza, por estar em fase de 
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elaboração conceitual, oferecendo perspectivas distintas sobre a realidade do ensino. 

Acreditamos que esses diferentes significados atribuídos ao currículo sejam fruto da forma 

como cada professora vivencia e interpreta a realidade. Uma análise fenomenológica nos leva 

a afirmar que a história, a trajetória profissional, enfim, o mundo da vida de cada docente faz 

com que tenham visões distintas do currículo, ainda que estejam inseridas no mesmo 

contexto.  

Ademais, ressaltamos que essa diversidade de concepções é explicada também pelo 

fato de que cada docente possui um estoque de conhecimentos exclusivo, logo, ainda que a 

atividade docente seja exercida no mesmo contexto escolar, os sentidos que possuem do 

currículo mudam, pois são frutos das suas experiências armazenadas. Segundo Schutz (2012), 

é também por meio delas que o sujeito se orienta nas diversas ações da vida, inclusive, suas 

decisões e na forma como interpreta o mundo. 

Nesse contexto, recorremos a Rosa e Batistella (2007, p. 139) para pensar o currículo 

numa abordagem fenomenológica, “[...] cujo enfoque desloca-se do eixo de educação, 

enquanto mecanismo voltado para a reprodução do conhecimento, para atingir a dimensão de 

educação enquanto espaço de formação e de relações entre o mundo e os sujeitos”. Como o 

currículo é fonte de experiências (SACRISTÁN, 2000), compreendemos que o seu processo 

de desenvolvimento e, especificamente, sua materialização na sala de aula, possibilitará aos 

alunos vivenciarem inúmeras experiências que irão, ao mesmo tempo, contribuir para a 

construção do conhecimento e a constituição do mundo da vida de cada estudante.  

Nossa interpretação se fundamenta também no pensamento de Schutz (2012), que 

defende que esse mundo é construído pelo próprio sujeito, mediante as relações com os pais, 

os professores, além da colaboração de materiais e métodos que lhe são oferecidos por outros, 

ou seja, o mundo da vida é um mundo social que é pré-estruturado para o indivíduo, o qual é 

interpretado e significado por ele. 

Nessa perspectiva, por meio das narrativas das entrevistadas, procuramos compreender 

e esquematizar o modo como o currículo é desenvolvido no nosso campo de estudo, o que é 

realizado em diversos momentos com participação de diferentes atores do processo educativo, 

como pode ser visualizado na figura a seguir: 
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Figura 5 – Processo de desenvolvimento do currículo escolar 

 

 

Fonte – Elaboração da pesquisadora 
 

A síntese dos depoimentos representada na figura 5 ilustra como o currículo vai sendo 

elaborado/configurado para, posteriormente, ser materializado na sala de aula. Entendemos 

que isso caracteriza o currículo como processo, assumido neste trabalho, o qual é defendido 

por Sacristán (2000) como uma construção da qual participam diferentes agentes do contexto 

escolar e envolve vários níveis de decisões. No entanto, ressaltamos que não o vemos como 

algo linear, com etapas estanques, pelo contrário, é um processo marcado pela forte interação 

entre as suas diversas etapas, as quais se complementam e subsidiam a tarefa de construir um 

currículo que dê sentido ao trabalho que deve ser realizado na escola.  

Inicialmente, na escola campo de nosso estudo, o desenvolvimento desse processo é 

influenciado pela realização da matrícula do ano letivo, que vai definir a realidade da escola 

em termos de turmas e, com isso, outros pontos são definidos, como distribuição de carga 

horária, disciplinas a serem ministradas etc. Enfim, são informações necessárias para que a 

escola possa discutir e tomar decisões relacionadas à questão curricular.   

 O ponto de partida para o processo de desenvolvimento curricular é a realização da 

Jornada Pedagógica que ocorre no início do ano, é quando, segundo as professoras, o 

currículo é analisado, pensado e discutido. De acordo com a Secretaria de Educação do 



 
 

76 

 

Estado da Bahia (SEC), é uma oportunidade para que os profissionais de educação 

compartilhem ideias, além de poderem ensinar e aprender na coletividade, tendo em vista o 

fortalecimento do processo educativo (BAHIA, 2016). Para a Jornada 2017, a SEC anunciou 

atividades diversificadas com o intuito de fortalecer as práticas educativas e socialização de 

metodologias que possam despertar o interesse, a participação e a aprendizagem dos 

estudantes.  Nessa ocasião, será objeto de discussão o PPP da escola, bem como o 

planejamento das atividades interdisciplinares a serem realizadas na unidade escolar (BAHIA, 

2017). 

 Para a professora Suely, é uma possibilidade de encontrar os pares das diversas áreas, 

séries e disciplinas para trocarem ideias e conhecimentos, analisarem os pontos positivos e/ou 

negativos e o que precisa ser mudado. Porém, ela acredita que a teoria se sobrepõe à prática, 

porque muito é discutido, mas quase não ocorrem mudanças, devido aos órgãos superiores. 

Com relação ao que será ensinado, a professora Ecy esclarece que o PPP é que orienta esse 

trabalho. A esse respeito, a professora Conceição reconhece que os conteúdos trabalhados são 

os mesmos porque seguem as diretrizes curriculares, o que muda, geralmente, é a sequência 

dos conteúdos, que modifica de um livro didático para outro e também os professores 

responsáveis pelas disciplinas. Essa narrativa da professora, chamou-nos a atenção para o fato 

de que o livro didático aparece como um elemento decisivo do que ocorre na prática 

curricular, funcionando como prescrições curriculares, determinando até a sequência dos 

conteúdos a serem ministrados. Esse fato nos leva a pensar sobre a influência do livro didático 

no trabalho docente, especialmente no processo de seleção e na ênfase dos conteúdos 

abordados, muitas vezes, ao invés de ser utilizado como mais um recurso que auxilia no 

ensino, passa a ser o determinante da prática pedagógica, condicionando o trabalho docente. 

 Outra fase desse processo diz respeito à discussão nas áreas e entre as áreas. É uma 

etapa fundamental que, segundo a professora Ecy, acontece da seguinte forma: planeja-se nas 

áreas, depois cada área se abre para outras áreas e vai fazendo o intercâmbio, decidindo quais 

conteúdos podem ser trabalhados de forma interdisciplinar e quais projetos podem ser 

desenvolvidos. Ela explica que na escola existe um projeto maior. No ano de 2016, por 

exemplo, foi “De repente 30”, porque foi quando a escola completou 30 anos. Dentro desse 

projeto todas as áreas criaram os subprojetos e, ainda, tem o projeto individual de cada 

professor. Ela destacou que existe sempre a interação entre as áreas. Sobre esse assunto nos 

reportamos a Crusoé (2014, p. 114) para evidenciar “[...] três aspectos fundamentais que 

marcam a prática interdisciplinar: está sempre por se construir, é circunscrita e envolve a 

necessidade de mobilizar saberes para compreender e intervir na realidade demandando um 
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trabalho em parceria”. Pelo relato de Ecy, essa prática tem sido buscada constantemente na 

escola, principalmente, por meio do trabalho com projetos. 

 A professora Telma também comentou sobre a tentativa de fortalecer esse trabalho 

dentro das áreas. Em seu relato ela explicou: “Como os professores de cada área já se 

encontram semanalmente, tem-se buscado dialogar com professores de outras áreas para a 

realização de atividades de forma integrada. Tem sido feito esse movimento de aproximação 

com outras áreas”. A respeito dessa integração tentada pelos professores, Crusoé (2003 apud 

CRUSOÉ, 2014, p. 93) destaca também que “[...] a integração é um dos momentos da 

interdisciplinaridade, porque novas buscas e questionamentos fazem parte da relação entre 

métodos e teorias”. Portanto, ela faz parte do processo de construção da interdisciplinaridade, 

vemos essa busca como um ponto positivo nos depoimentos das entrevistadas. Para 

exemplificar, a professora menciona uma parceria firmada com a docente da disciplina de 

Geografia, no intuito de realizarem um trabalho em conjunto por meio de um filme ou um 

roteiro que os discentes irão construir. Essa discussão será realizada tanto pela disciplina 

Geografia quanto Educação Física. Esse trabalho interdisciplinar é imprescindível e, segundo 

a docente, a urgência em sua realização pode ser justificada pelos seguintes motivos:  

 

Em algum momento da história fizeram isso com a escola, nos quebraram, 

nos colocaram em ilhas separadas, inclusive, diminuíram os momentos para 

que a gente não se encontrasse [...]. Então, a escola precisava em algum 

momento parar, todos os professores sentarem para poder conversar sobre 

aquilo que está sendo ensinado, sobre o currículo da escola. Por que isso não 

acontece? Não acontece porque não há condições objetivas para acontecer 

isso (Professora Telma). 

 

 Esses achados nos levam a inferir, com fundamento em Crusoé (2014), que a 

interdisciplinaridade surge por uma necessidade da própria disciplinaridade para possibilitar a 

compreensão da realidade humana, bem como dos fatos, significações e motivações.  

Infelizmente, o diálogo entre as áreas ainda é muito difícil no contexto da escola pública. A 

professora Telma acredita que o movimento de aproximação é mais forte dentro da área, 

porque já existe o espaço garantido que é durante o horário destinado para atividade 

complementar (AC). Essas atividades possuem fundamento legal na Lei nº 8.261 de 2002 que 

dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Estado da Bahia no artigo 56, que assim as 

definem: 

 
Considera-se atividade complementar, a carga horária destinada, pelos 

professores em efetiva regência de classe, com a participação coletiva dos 

docentes, por área de conhecimento, à preparação e avaliação do trabalho 
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didático, às reuniões pedagógicas e ao aperfeiçoamento profissional, de 

acordo com a proposta pedagógica de cada Unidade Escolar (BAHIA, 2002). 

  

 De acordo com a referida lei, a participação do professorado na AC é obrigatória, 

conforme dia e hora determinados pela SEC. Para isso, 25% (vinte e cinco por cento) da carga 

horária correspondente ao regime de trabalho de cada docente em efetiva regência, deve ser 

disponibilizada para a AC (BAHIA, 2002). Sendo assim, a previsão legal é que na 

distribuição da carga horária docente seja destinado o tempo para as atividades em sala de 

aula, regência, e também para a AC, conforme a seguinte organização: na carga horária de 20 

horas, 13 são destinadas à regência de classe e 7 são para AC, sendo 5 realizadas na unidade 

escolar e 2 de livre escolha. Já a carga horária de 40 horas, são 26 de regência de classe e 14 

de AC, sendo 10 na unidade escolar e 4 de livre escolha (BAHIA, 2016). 

 Frente a tais considerações, a professora Telma defende que a grande dificuldade de 

articular ações com colegas de outras áreas é justamente a falta de tempo e de espaço 

adequado para fazer isso. Além do mais, enquanto alguns docentes são muito abertos para 

discutir sua própria prática e colocar o seu planejamento à disposição dos outros, inclusive 

para ser analisado, outros são muito fechados e resistentes. Depreendemos do discurso da 

professora e, com base em Crusoé (2014), que a própria estrutura organizacional da escola é 

fragmentada no que se refere ao espaço e ao tempo, tal fato acaba dificultando a interação 

entre as áreas e disciplinas devido a essa realidade restritiva à prática interdisciplinar.  

 Outro momento do desenvolvimento do currículo, de acordo com os depoimentos das 

entrevistadas, refere-se à construção do plano de unidade. Nesta etapa, a professora Ecy 

destaca a importância de conhecer a turma, porque esse plano vai sofrendo alterações logo no 

início do ano, explica também que “[...] ele é um norte, mas sofre muitas modificações, não é 

rígido, é flexível, justamente por força dessas adaptações que precisam ser feitas durante o 

ano letivo, ocasionadas, principalmente, pela necessidade de adequação ao público discente”. 

Já a professora Conceição considera relevante planejar o conteúdo da unidade para realizar 

um trabalho integrado, de modo que o aluno que estuda no turno matutino tenha acesso aos 

mesmos conteúdos que o aluno do turno vespertino, a ideia é trabalhar de forma conjunta. A 

professora comenta que, na sua área (Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias), 

isso foi feito com todas as disciplinas (Matemática, Química, Física e Biologia), 

possibilitando que a prova, inclusive o simulado, fosse unificado nessas matérias.  

A última etapa que antecede a materialização do currículo na sala de aula é a do 

planejamento na área de conhecimento que ocorre semanalmente no horário reservado para 



 
 

79 

 

AC. Sendo que a distribuição dos professores nas áreas é feita de acordo com a disciplina que 

lecionam, organizada da seguinte forma: Área de Linguagens, Códigos e suas tecnologias 

(Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Educação Física, Arte e Informática); Ciências da 

Natureza, Matemática e suas tecnologias (Biologia, Física, Química e Matemática) e Ciências 

Humanas e suas tecnologias (História, Geografia, Sociologia e Filosofia) (BAHIA, 2016). 

No entendimento da professora Conceição, o momento de AC serve para direcionar o 

trabalho docente, possibilitando uma mesma linguagem entre os pares. Entendemos que este é 

um momento fundamental para o desenvolvimento das atividades docentes, pois é uma 

ferramenta poderosa que auxilia o educador no processo de planejamento do currículo. 

Em consonância com a lei 8.261/2002, a SEC esclarece que a AC se destina ao 

desenvolvimento do planejamento, avaliação e formação continuada do professor. Apesar de 

não garantir a presença do coordenador pedagógico na maioria das escolas públicas estaduais, 

por exemplo, na escola, campo de nosso estudo, a SEC refere que a AC também tem como 

objetivo o acompanhamento pedagógico da escola com foco na (re)elaboração, atualização e 

implementação do PPP, dos Planos de Curso e Planos de Aula, constituindo-se, deste modo, 

como um momento decisivo para a promoção do diálogo, das vivências, da reflexão e da 

socialização das práticas pedagógicas e curriculares (BAHIA, 2016).  

Percebemos que o discurso defendido pela SEC é que o horário de AC é apontado 

como uma etapa crucial no desenvolvimento do trabalho docente, principalmente, no que se 

refere às práticas pedagógicas e curriculares. Contudo, a realidade evidenciada nos discursos 

das entrevistadas é que o Estado não tem proporcionado as condições necessárias para que tal 

atividade possa ser explorada em todo seu potencial. Pois, segundo a professora Telma, “[...] a 

maioria das escolas estaduais não possui coordenador pedagógico e aquelas que ainda 

possuem, foi fruto de muita luta que conseguiram um coordenador para atuar em vários 

turnos”. Neste contexto, entendemos que o coordenador é uma figura essencial na 

potencialização desse horário destinado também ao planejamento e sua ausência traz 

implicações para o desenvolvimento individual e coletivo do currículo.  

Diante do exposto, partindo da concepção do professor como um mediador curricular, 

as horas dedicadas à AC apresentam-se como oportunos momentos de mediação coletiva do 

currículo. É quando os docentes podem partilhar com seus pares expectativas, anseios, 

dúvidas, medos, estratégias, planos etc., influenciando significativamente o planejamento 

individual do currículo que será desenvolvido em sala de aula e também os sentidos atribuídos 

a ele. Cabe considerar, segundo Acosta (2013, p. 203), que “[...] o sentido de cooperação no 

trabalho docente tem sido um tema muito recorrente no discurso pedagógico dos últimos 
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anos”, até porque existem problemas no contexto escolar que requerem intensa cooperação. O 

autor salienta também que o ensino é resultado de um sistema complexo, no qual decisões, 

pensamentos, relações e condições se entrecruzam para lidar com a gestão do saber, tanto na 

sua dimensão individual, quanto coletiva. 

A análise dos depoimentos que subsidiaram a construção da figura 5 nos remete ao 

que Goodson (2013) defende a respeito das fases pré-ativa e interativa do currículo. Segundo 

o autor (2013, p. 24) a primeira “[...] pode estabelecer parâmetros importantes e significativos 

para execução interativa em sala de aula”. Esta fase pré-ativa, em nossa análise, está 

representada pelas fases que constituem o desenvolvimento do currículo (figura 5) antes de 

ser materializado na sala de aula, que já é a fase interativa. Desse modo, concordamos com 

Goodson (2013) sobre a importância de investigar as duas fases: pré-ativa, processo de 

construção do currículo; interativa, momento em que currículo é desenvolvido na sala de aula. 

Porém, neste trabalho, focamos em um dos momentos da fase pré-ativa do currículo, o 

planejamento curricular docente, por entendermos que seja o momento em que o professor 

tem maior participação nesse processo. 

Ainda pensando no desenvolvimento do currículo, é notório que, conforme destacam 

Sacristán (1998a) e Sakay (2012), é um processo que vai sendo construído por várias 

decisões, não cabendo exclusivamente ao professor, pois perpassa pelo contexto político, 

administrativo, direção da escola e, por fim, sala de aula onde o professor é o agente mais 

importante. 

A esse respeito, a professora Telma ressalta alguns cuidados que julga serem 

relevantes na construção do currículo: 

 
O importante é que esse currículo seja construído com coerência: com aquilo 

que a gente acredita e com o que projetamos como sendo o papel da escola e 

o papel do próprio professor como esse agente mediador que está dentro da 

escola para tematizar, para discutir aquilo que o homem produziu 

historicamente como ciência, como cultura, e discutir isso dentro do 

ambiente formativo, ambiente de construção de conhecimento. 

  

No posicionamento exposto pela professora Telma, é evidente a importância do 

professor como agente mediador nesse processo de construção do currículo. Compreendemos 

que essa atuação docente é imprescindível, porém, algumas professoras consideram que, na 

escola, a atuação do professorado nessa função ainda é muito limitada. A professora Suely 

acha insuficiente e em seu relato destaca: “Eu acho pouca a participação docente, não porque 

o professor não queira, o professor senta, discute, [...] mas o máximo que a gente consegue 



 
 

81 

 

fazer é a questão do planejamento, o norte desse currículo, mas mexer no currículo não”. Em 

seu depoimento ela comenta sobre uma experiência na construção do currículo, em que os 

professores, por meio do diálogo com a direção da escola, conseguiram provar a necessidade 

de aumentar de duas para três as aulas de Biologia no Ensino Médio. Posteriormente, isso foi 

estendido para Química e Física, ou seja, no primeiro ano aumentou uma aula de Biologia, no 

outro aumentou uma aula de Química e, no seguite, Física. Ela reconheceu que conseguiram 

fazer um bom trabalho só que, por determinação de órgãos maiores, não foi possível continuar 

por muito tempo, pois tiveram que ser feitas mudanças em algumas disciplinas 

complementares, que não eram da matriz principal. Foi uma experiência que durou apenas uns 

dois anos, mas a professora considerou bastante positiva. 

Em seu relato, a professora Telma defende que na escola os professores deveriam ter 

como pauta permanente a discussão do currículo escolar, aquilo que está sendo ensinado e 

porque está sendo ensinado e, constantemente, reavaliando o que está sendo feito. Porém, ela 

explica que não há tempo, nem espaço para isso, entende que seja necessário criar estratégias 

para conseguir ter esse tempo, o que envolveria um esforço enorme.  

Diante do exposto, corroborando a análise fenomenológica que nos propomos realizar 

sobre o processo de construção do currículo na escola campo de estudo, consideramos 

importante reportarmo-nos a Martins (1992 apud ROSA; BATISTELLA, 2007, p. 144) para 

pensar esse processo na perspectiva da fenomenologia, segundo o autor, isso “[...] requer a 

preocupação de que este seja considerado um meio pelo qual o sujeito adquira habilidades, 

capacidades e conhecimento, mas sempre voltado para que o homem ganhe o sentido de si-

mesmo”. Portanto, o currículo é o instrumento por meio do qual o trabalhado docente é 

organizado, estruturado e planejado, com o intuito de proporcionar ao aluno situações de 

ensino que estimulem a capacidade de aprender. 

Por fim, as narrativas evidenciam estreita relação entre os sentidos atribuídos ao 

currículo e o papel do professor no desenvolvimento curricular, o que ocorre de maneira mais 

intensa na etapa de planejamento, tanto individual quanto coletivo. Para a maioria das 

entrevistadas, o currículo é um instrumento essencial no processo educativo, pois é o percurso 

a ser seguido e o configurador da prática, enquanto o professor – mediador entre o currículo e 

o aluno – é o agente mais importante na concretização desse currículo. Compreendemos que 

as concepções das professoras acerca do currículo e o estoque de conhecimentos construído 

pelas suas vivências, são determinantes na tradução desse currículo em ações pedagógicas, 

porque ambos (concepções e prática) estão imbricados no processo de ensino, já que o mundo 

de sentidos do professor é traduzido na prática mediante as experiências de ensino.  
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4.2 Currículo do Ensino Médio: finalidades e imperativos avaliativos  

 

Nesta segunda categoria, discutiremos a compreensão das professoras acerca das 

finalidades do currículo no Ensino Médio atravessadas pelas avaliações externas. Segundo 

Sacristán (1998a), o ensino sempre tem uma intencionalidade e persegue determinados 

ideiais, portanto, é uma ação dirigida para algum fim. Essas ações de ensino, de acordo com 

Contreras (2002), são significativas, pois tanto dependem das intenções dos sujeitos quanto 

dos siginificados atribuídos por eles. Desse modo, o currículo, como elemento central e 

indispensável ao trabalho docente, desempenha diversas funções nesse percurso formativo do 

aluno.  

A professora Telma considera o currículo como o percurso formativo do aluno no 

processo educativo, ela entende que  

 
[...] a construção desse percurso é fundamental para o processo formativo, 

para que esse processo tenha coerência, tenha coesão, para que busque 

alcançar objetivos claros e esses objetivos sejam condizentes com aquilo que 

a gente propõe para essa formação. [...] processo só se faz com caminho 

definido, então, esse processo formativo sem uma construção desse percurso 

de maneira coerente ele simplesmente não acontece. Então, o currículo, ele é 

o processo, ele é o chão desse processo, é sobre ele que nós caminhamos. 

 

 Nesse depoimento, a professora apresenta uma visão do currículo como o caminho a 

ser seguido. Essa relevância no processo formativo dialoga com o que defendem Moreira e 

Candau (2007) ao afirmarem que é nele e por meio dele que tudo acontece na escola. Para os 

autores, não há dúvidas quanto à importância do currículo na formação do aluno. Além disso, 

ele contribui para construção do que somos e até do que não somos (BARG, 2012). Sendo 

assim, é imprescindível refletir a respeito das funções que lhe tem sido atribuídas na formação 

do educando, sobretudo, pelos professores que são os responsáveis diretos por sua 

materialização na sala de aula. 

 A esse respeito, as professoras Ecy e Conceição entendem que a função do currículo 

seja mesmo nortear o trabalho docente. Para Conceição, o docente deve saber o que vai 

ensinar, ressaltando que “[...] é só nortear mesmo, para o docente poder falar: eu sei o que eu 

estou ensinando no primeiro ano, eu sei o que o aluno do primeiro ano deveria estudar, mas se 

vai conseguir, dentro da minha realidade, é difícil. Não vai!” Percebemos certo pessimismo na 

fala da docente, acreditamos que isso esteja relacionado, em parte, com o sentido que ela 

atribui ao currículo como algo limitado, destacado anteriormente. 
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Em seu relato, a professora Conceição comentou sobre um fato ocorrido no período da 

realização das Olimpíadas de Matemática em que, ao conversar com os alunos sobre sua 

decepção pelo baixo desempenho da turma, eles responderam:  

 
Não se preocupe pró, a responsabilidade não é sua, [...] nós somos fruto de 

um sistema, nós não aprendemos nada no fundamental e no médio. Então, 

não pegue para a senhora uma responsabilidade que não é sua não. [...] você 

está fazendo o seu papel, nós já ficamos assim arrastados a vida toda. Então, 

não vai ter resultado só na sua mão, a senhora está pegando a gente no final.  
 

Neste relato, percebemos a visão dos alunos sobre o sistema educativo. Sobre este 

fato, a docente justificou que “[...] a base não foi formada, então, diante dessa realidade, o 

currículo pode me ajudar? Não! Fica complicado”. Para refletir esse posicionamento da 

docente, recorremos a Carmo, Selles e Esteves (2015) ao argumentarem que “[...] o que se 

encontra previsto no currículo, ou pelo menos o que se espera que ocorra na ação, muitas 

vezes, não corresponde ao que os professores encontram na sala de aula para pô-lo em 

prática”. Isso muitas vezes acaba frustrando os docentes e, por vezes, os levam a questionar a 

própria prática em busca de uma possível explicação para os problemas encontrados. Porém, 

isso nem sempre é possível, pois como salienta Carmo (2013), o exercício de ensinar é, 

cotidianamente, perpassado por incertezas e complexidades que exigem mais do que o 

simples domínio do conteúdo pelo docente, muitas vezes, são elementos que não são previstos 

no currículo que demandam do professor adequações às reais situações de ensino.     

Portanto, a complexidade do contexto escolar requer clareza dos professores quanto às 

reais finalidades do currículo no processo educativo e discernimento para operacionalizar os 

objetos de ensino, tendo em vista que os desafios são inerentes ao universo educativo. É 

justamente por isso que o currículo precisa ter como ponto de partida o contexto local, para 

que, então, possa ser percebido como um instrumento capaz de auxiliar o desenvolvimento do 

trabalho docente, cuja função no processo educativo vai muito além do que determinar o que 

será ensinado. Ele envolve toda a ação docente, é por meio dele que os objetivos da escola se 

concretizam na sala de aula. 

Aprofundando a reflexão sobre a função do currículo no processo educativo, passamos 

a analisar, especificamente, os objetivos deste no Ensino Médio. Consideramos esta uma 

reflexão importante porque tem sido cada vez mais atual a discussão em torno das reais 

finalidades do ensino. Notamos, portanto, a existência de diferentes finalidades atribuídas ao 

currículo no processo formativo do Ensino Médio, por exemplo, educar para a cidadania, 

preparar para o vestibular e para as avaliações externas, capacitar para o mercado de trabalho 
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etc. Por isso, acreditamos que seja um terreno fértil para discutir a questão curricular, a partir 

do olhar docente, que é o principal mediador entre o currículo e o conhecimento, e a quem é 

dada, primariamente, a responsabilidade pelo cumprimento da função educativa da escola.  

Dentro dessa categoria, os relatos das entrevistadas nos permitiram perceber que a 

maioria considera que a educação para vida seja a função do currículo no Ensino Médio, 

aproximando-se do que estabelece a LDB no seu artigo 36, V, § 5º: 

 
Os currículos do Ensino Médio deverão considerar a formação integral do 

aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu 

projeto de vida e para a sua formação nos aspectos cognitivos e 

socioemocionais, conforme diretrizes definidas pelo Ministério da Educação 

(BRASIL, 1996). 

 

Para a professora Telma, a escola precisa formar para a vida, porque o trabalho faz 

parte da vida, mas ele não é a vida. A docente argumenta: 

 
O homem é muito mais do que um trabalhador, ele é um ser, ele é uma 

pessoa única, ele tem sentimentos, ele tem experiência, ele tem capacidades, 

ele tem criatividade, ele tem habilidades, algumas já trabalhadas, outras não, 

algumas descobertas, outras não. Eu entendo que escola precisa trabalhar 

não só para instrumentalizar com relação a passar e transmitir o conteúdo. O 

conhecimento que já foi produzido pela humanidade, [...] mas [o aluno] 

precisa de estímulo para que produza novos conhecimentos a partir desses e, 

além disso, a escola precisa potencialiar as capacidades que esses alunos têm 

[...]. Eu não acredito em um currículo totalmente, completamente voltado 

para o trabalho [...]. 

 

O depoimento da professora evidencia seu entendimento de que a função do currículo 

no Ensino Médio é muito mais profunda e complexa do que apenas a instrumentalização para 

o trabalho, porque a vida não é só trabalho. Nessa mesma direção, Suely defende que o aluno 

precisa ser preparado para a vida, porque, desse modo, ele estará capacitado para qualquer 

espaço. Em seu relato, ela afirma: “[...] eu acredito que o objetivo de Biologia e de Ciências 

no currículo é preparar para a vida, preparar aquele indivíduo para a vida e aí ele vai fazer 

suas escolhas”. Porém, considerando sua realidade, a docente demonstra uma certa 

preocupação com outros fatores presentes no contexto escolar ao referir que “[...] tem que 

pensar nas avaliações externas, no aluno, naquele aluno que não vai querer dar continuidade 

aos estudos e vai para o mercado de trabalho. Tem que pensar em tudo, mas como pensar 

nesse tudo só apenas com duas aulas semanais?”. 

Do mesmo modo, a professora Ecy considera a educação para a vida o objetivo do 

currículo no Ensino Médio. Em sua narrativa, ela pontua:  
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A gente pensa na funcionalidade desse currículo, ele tem que ser um 

currículo muito funcional, pensando na educação para a vida, porque ele vai 

sair da escola logo, vai para o mercado de trabalho ou vai pensar em galgar 

outra instância, ir para uma universidade. A gente tem que preparar esse 

aluno para a vida, para ele saber administrar a vida dele fora da escola 

(Professora Ecy). 

 

Opostamente aos sentidos apresentados pelas outras entrevistadas, Conceição acredita 

que o currículo não tem auxiliado na preparação do educando: “[...] existe uma falha nessa 

questão do Ensino Médio, preparar para quê? Porque, na verdade, não está preparando para 

nada [...]”. Ela faz um comparativo com uma escola privada da cidade, apontando inúmeras 

diferenças e questiona porque lá funciona e aqui não. Para a professora, o grande problema na 

escola pública é a falta de base dos alunos, porque eles não têm ritmo nenhum de estudo, não 

se dedicam. Sobre essa problemática, a docente complementa que:  

 
[...] a maior preocupação aqui é que não prepara para nada. Porque os 

alunos, primeiro, precisariam saber o que vão fazer e focar a área que eles 

vão seguir. Como nem eles sabem, olha a falha, nem os alunos sabem para 

onde vão, para se nortearem e eles não vão achar uma escola que saiam 

direcionados porque abarca o todo e acaba não preparando para nada. Eles 

saem do Ensino Médio bem perdidos mesmo. 

 

Outro aspecto percebido nos discursos das professoras evidencia uma estreita ligação 

do currículo com a preparação para as avaliações externas. No Brasil, a avaliação externa da 

educação básica tem ocorrido há mais de 30 anos, é um processo que envolve as escolas e os 

sistemas de ensino e é um tema bastante presente nas discussões entre pesquisadores, 

dirigentes educacionais e professores (HORTA NETO, 2010). 

Sobre este assunto, a professora Suely reconhece ser importante pensar nas avaliações, 

porém, muitas vezes, isso acaba influenciando nas suas escolhas, nos critérios que utiliza para 

selecionar conteúdos e metodologias que serão trabalhados nas aulas. Apesar de considerar 

que a formação para a vida deva ser o objetivo do currículo no Ensino Médio, em seu relato 

ela explica que “[...] muitas vezes acaba se afunilando, porque aqueles conteúdos do currículo 

considerados importantes para a vida, não são cobrados no Enem, no vestibular, ou em um 

concurso”. Ademais, a professora enfatiza também que “[...] a escola tá cobrando muito 

mesmo [por meio das] avaliações externas. Então, às vezes, você não tem como fugir disso, 

tem que se adaptar às exigências atuais”. Esse depoimento evidencia que, devido ao peso 

dessas avaliações, acaba-se priorizando conteúdos que são cobrados em tais exames. Desse 

modo, corre-se o risco de “[...] as avaliações condicionarem os currículos, fazendo com que a 
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escola e principalmente os professores percam sua autonomia para definir quais os conteúdos 

e as abordagens que seriam mais adequados aos seus alunos, dentro do contexto social em que 

vivem” (HORTA NETO, 2010, p. 87).  

Do mesmo modo, as professoras Conceição e Ecy comentam que o trabalho com 

Ensino Médio, sobretudo no terceiro ano, acaba sendo voltado para o Enem e para o 

vestibular. A professora Telma reconhece que, de fato, as avaliações externas exercem uma 

pressão muito grande sob o trabalho do professor e a escola precisa lidar com elas o tempo 

inteiro. Porém, ela defende que “[...] a escola não pode ficar refém da avaliação externa. A 

escola precisa ocupar seu lugar, o protagonismo que ela tem nesse processo de discussão 

daquilo que é relevante, daquilo que é importante ser tratado [...]”. Nesse sentido, 

concordamos com a professora, pois não é possível que todo o trabalho de uma instituição 

educativa possa se limitar à aprovação em exames, ainda que isso seja importante. Afinal, o 

papel da escola na construção do futuro da sociedade tem uma dimensão muito maior do que 

os números revelados nas avaliações externas. A professora comenta ainda: 

 
[...] o Enem como algo que precisa ser tratado, que precisa ser garantido os 

conteúdos para que o aluno tenha condições de analisar as questões, 

responder, isso é importante, mas a nossa vida na escola não pode girar em 

torno disso. Considerar a avaliação, a Prova Brasil como algo importante, 

mas a gente precisa entender que a escola tem os seus próprios objetivos, os 

quais precisam ser garantidos. 

 

Professora Telma admite que, no atual cenário educativo, o acesso à universidade 

ocorre, em grande parte, por meio do Enem. Portanto, fica claro que ele abre portas para que o 

aluno tenha acesso, alcance outro nível, isso é importante e precisa ser feito pela escola, mas o 

papel primeiro dela não é preparar para os exames, porque a escola é viva, precisa aguçar o 

pensamento crítico dos alunos. Por este motivo, a professora considera imprescindível ter 

espaço para poder discutir aquilo que está sendo ensinado, por que está sendo ensinado, os 

objetivos e a função da escola.  

Diante das narrativas, consideramos essencial refletir sobre qual Ensino Médio 

queremos para os nossos jovens. Atualmente, em muitas escolas, especialmente nas da rede 

privada, o Ensino Médio tem se reduzido à preparação para o Enem e/ou vestibular. Nesses 

casos, o objetivo do currículo passa a ser instrumentalizar para os exames, por isso, 

acreditamos que a escola precisa ter claros e definidos os seus objetivos enquanto instituição 

de ensino, logo, responsável pela formação dos educandos.  
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Entendemos que esse foco apenas nas avaliações externas acaba limitando o processo 

formativo do aluno, tendo em vista que são priorizados conhecimentos que são avaliados nas 

provas. De acordo com Cunha (2016), muitos estudos evidenciam que o crescimento das 

avaliações externas tem afetado a gestão do currículo nas escolas, pois tem feito com que 

secretarias de estados e de municípios façam das matrizes de avaliação das provas o próprio 

currículo. 

No âmbito dessas discussões, Sacristán (1998c, p. 320) chama a atenção para o fato de 

que a ênfase nos resultados das avaliações pode comprometer os debates e análises acerca da 

real situação educacional. Além disso, “[...] submete os professores a uma pressão externa, 

„subtraindo-lhes a autonomia profissional‟ e impedindo-os, contraditoriamente, de 

desenvolver um trabalho mais profícuo com seus alunos”. Para o autor, o que “[...] a avaliação 

externa faz é destacar o valor seletivo e social da mesma, ao mesmo tempo em que deforma as 

possibilidades do currículo. A prática do ensino-aprendizagem vai ficar muito marcada pela 

urgência em superar as provas seletivas” (SACRISTÁN, 1998c, p. 321). 

Desse modo, defendemos que esta seja uma discussão que precisa ser feita não só 

pelos profissionais da educação, mas por toda a sociedade, tendo em vista os novos rumos 

dados ao Ensino Médio pelo Governo Federal, a exemplo da Medida Provisória nº 746, de 

2016, que impõe significativas mudanças na educação nacional e da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), que busca definir o conteúdo que os alunos deverão aprender em cada 

etapa de ensino. Este atual cenário evidencia o que muitos estudiosos do currículo como 

Apple (2002b, 2006), por exemplo, já discutiu quanto às relações de poder que permeiam a 

questão curricular que ocorrem não só na escola, mas também fora dela. Segundo o autor, 

estas relações de poder evidenciam os responsáveis pelas decisões que envolvem o currículo, 

portanto, quem detém o poder na sociedade, pois conhecimento é poder. 

Enfim, são esperadas muitas mudanças na educação nacional, a maioria delas com 

foco no currículo. De modo especial, temos no centro das discussões dois elementos 

essenciais: os conteúdos – o que os educandos devem saber; e, os objetivos – o que os 

educandos devem ser. Esses são aspectos profundamente interdependentes do currículo que, 

devido a sua importância no processo educativo, são objetos de estudo de inúmeras pesquisas. 

Silva (1999), por exemplo, considera esses dois elementos igualmente relevantes, já que o 

currículo busca intervir no processo formativo dos educandos que irão vivenciá-lo. 

Neste contexto, outro ponto que também precisa ser analisado, segundo Horta Neto 

(2010), é a questão da identificação das diversas instâncias que são responsabilizadas pelos 

resultados obtidos nas avaliações. Pois, o professor, muitas vezes, acaba sendo 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm#art1
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responsabilizado pelo que de bom ou ruim ocorre na escola, a própria professora Conceição 

admite que já chegou a se questionar: “Será que é o meu trabalho que está aquém? Tem horas 

que você pensa que sim!”. Em diálogo com estas inquietações, reportamo-nos a Ravela (2005 

apud HORTA NETO, 2010, p. 97) ao destacar que a aprendizagem não decorre apenas e, 

automaticamente, do trabalho docente.  

 
Seu trabalho é essencial, mas para que o aluno aprenda é necessário uma 

acumulação cultural prévia. Depende da sua motivação para aprender, que 

deve ser construída com a ajuda do professor, mas que também está 

determinada por valores sociais (tem sentido estudar?), pela importância que 

a família dá à educação e pelo apoio concreto que ela pode oferecer ao aluno 

durante seu processo de aprendizagem. Depende também do ambiente na sua 

escola, assim como do ambiente social e cultural em relação à educação.  

 

Diante do exposto, importa destacar que além da estrutura da escola e do corpo 

docente, existem diversos fatores que interferem no processo de aprendizagem, nem sempre 

considerados nas avaliações externas. Portanto, a formação do educando depende de um 

conjunto de fatores que interagem no contexto escolar, não podendo ser atribuída apenas ao 

profissional docente. 

Diante disso, concordamos com Horta Neto (2010) que um dos objetivos da avaliação 

deve ser, justamente, contribuir para a melhoria da qualidade da educação, no entanto, isso 

nem sempre acontece. Para o autor, “[...] a avaliação educacional pode ser um instrumento 

importante para avaliar as políticas educacionais desenvolvidas pelos diversos níveis de 

governo e os seus resultados devem ser discutidos e utilizados para modificar os aspectos 

negativos identificados” (HORTA NETO, 2010, p. 101). Desse modo, apreendemos que a 

avaliação não pode ter intuito apenas de mensurar. Se não forem empenhados esforços para 

sanar as dificuldades apontadas, os processos avaliativos serão pouco significativos. Nesse 

sentido, reconhecemos que a avaliação é uma referência importante para melhorar a realidade, 

quando o professor avalia sua prática e, a partir dessa reflexão, ele refaz seu percurso, 

corrigindo as possíveis falhas encontradas, contribui para aperfeiçoar sua prática e, 

consequentemente, o processo de aprendizagem dos alunos.  

 

4.3 Papel do professor no desenvolvimento do currículo  

  

Finalmente, adentramos na última categoria do tema “Currículo escolar: da teoria à 

prática”, quando conheceremos a percepção das entrevistadas sobre o papel do professor no 

desenvolvimento curricular. Consideramos esta discussão fundamental, tendo em vista que o 
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professor é um dos principais responsáveis por promover o processo de aprendizagem. Além 

disso, conforme afirmam Moreira e Candau (2007), ele é um dos grandes artífices no processo 

que envolve a materialização do currículo na sala de aula. 

Para a professora Ecy, o papel docente no desenvolvimento do currículo é primordial, 

porque “[...] o professor é o detentor do conhecimento, [...] ele é o mediador que vai fazer a 

ponte para que essa abertura aconteça. O papel do professor é proporcionar, mostrar os 

caminhos, abrir os espaços, criar oportunidades para o aluno se inserir”. Assim como a 

professora, entendemos que o educador tem um papel central na mediação entre o currículo e 

o aluno. Afinal, como ressalta Sacristán (2000), o profissional docente, percebido como um 

mero desenvolvedor do currículo, não corresponde à sua função educativa, pois ele é um 

agente ativo desse processo curricular. É quem pode organizar o currículo de acordo com as 

necessidades formativas dos alunos, ressaltando os seus significados, em sintonia com as 

demandas pessoais e sociais no contexto cultural no qual estão inseridos.  

Esse papel de mediador atribuído ao docente está de acordo com o que assumimos 

neste estudo, a qual é referenciada por Sacristán (2000), que defende o professor como um 

mediador decisivo entre o currículo estabelecido e os alunos. Ele é o principal agente 

responsável por concretizar o projeto curricular, por meio dos objetivos propostos pela escola. 

Ademais, “[...] o currículo, enquanto expressão de uma intencionalidade educativa realizável 

na prática, liga-se indissoluvelmente à própria ação do docente, por meio da qual se realiza e 

se reconstrói, submetendo-se ao julgamento da prática (CONTRERAS, 2002, p. 118). Ou 

seja, a atuação docente está longe de ser apenas reprodutora, pois é a partir da prática que o 

currículo torna-se realidade e tudo acontece na escola. 

A professora Telma entende que o professor já se apropriou de um conhecimento 

cultural e cientificamente produzido pela humanidade e está em outro momento de apreensão 

desses saberes, possuindo formas de transmissão e de reelaboração de novos conhecimentos. 

Então, devido a esse estoque de conhecimentos que ele construiu, possui condições de 

colaborar para que o aluno produza novos conhecimentos por meio daquilo que a humanidade 

já produziu, sendo que ele não é um mero transmissor.  Esse estoque de conhecimentos 

mencionado pela docente, de acordo com Schutz, é o que vai direcionar suas decisões, pois se 

tornará referência para sua atuação. 

Na percepção da docente, o professor precisa fazer uma releitura da turma, da 

realidade, daquilo que os alunos precisam aprender, articulando real e ideal. Então, é o 

professor que faz esse movimento de tencionar entre o possível e o real, entre a necessidade 

que o aluno tem e aquilo que ele precisaria aprender, trata-se, portanto, de um trabalho de 
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articulação entre uma coisa e outra, cabendo a ele interpretar a realidade na qual está inserido. 

Para analisar este relato, reportamo-nos à Cunha (2005, p. 100) para argumentar que “[...] o 

papel do professor no desenvolvimento do currículo abarca a permanente tomada de decisões 

que terão incidência direta no processo de ensino e aprendizagem”. Portanto, não é uma tarefa 

tão simples e as escolhas feitas pelos professores são dependentes dos significados por eles 

atribuídos e do mundo de sentidos de cada um (SCHUTZ, 2012). 

Neste contexto, recorremos a Sacristán (2000) para enfatizar quão complexa é essa 

mediação do currículo pelo professor, não devendo, portanto, ser vista como uma simples 

operação de retirar ou acrescentar, pois, diariamente, o professor tem que enfrentar situações 

singulares, improváveis e conflitivas ao abordar os conteúdos curriculares. 

Para a professora Suely, o papel do professor deveria ser bem maior, porque ele é um 

dos elementos mais importantes da escola, é quem está o tempo todo se qualificando e quem 

conhece a realidade da turma. Portanto, tem condições de atuar de maneira significativa no 

desenvolvimento do currículo. Porém, ela ressalta que 

 
[...] o professor não tem liberdade para modificar o currículo, ele pode ter 

uma experiência de 20 anos, sugerir, pode provar os motivos pelos quais 

aquele currículo precisaria ser alterado, mas ele não consegue, por causa de 

uma matriz maior, por causa e de um grupo maior, seja no âmbito municipal 

ou estadual. Então, eu acredito que o professor deveria ser o ser mais 

importante na construção desse currículo, mas não é!  

 

A professora explica que a atuação docente fica limitada ao modo de materializar o 

currículo, o que ela faz por meio da contextualização e da interdisciplinaridade, por exemplo, 

ao trabalhar um tema que esteja relacionado a algum outro conteúdo. Enfim, para a docente 

“[...] o papel do professor acaba sendo complementar o currículo, porque na matriz comum do 

currículo ele não tem autonomia para fazer alguma modificação, ainda que seja relevante para 

a escola”. Contrariamente ao posicionamento da professora Suely, defendemos que, mesmo o 

professor não tendo autonomia para realizar alguma modificação na proposta curricular da 

escola, ele é o agente mais importante no processo de desenvolvimento do currículo, a quem 

cabe analisar, interpretar e configurar o currículo por meio do planejamento, para, então, 

poder ser concretizado na sala de aula. Pensamos que isso não significa só “complementar”, 

mas, realmente, atuar como um mediador curricular e decidir como será conduzido todo o 

processo educativo por meio da materialização do currículo. 

Nessa narrativa, é possível perceber que a falta de autonomia tem feito com que a 

participação do professor nesse processo se restrinja ao planejamento curricular docente, 
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tendo em vista que parte da proposta curricular é estabelecida previamente, na qual ele não 

participou. Mesmo que a participação do professor seja apenas nesta etapa do 

desenvolvimento do currículo, julgamos ser uma função primordial para aquilo que será 

realizado na sala de aula. 

A esse respeito, professora Conceição também defende que o docente deveria ter 

autonomia para fazer alterações no currículo. Considera que não pode ser uma coisa 

engessada, pois é o instrumento para nortear o trabalho docente, por isso, o professor precisa 

fazer as adequações de acordo com a realidade de cada turma.  

Por fim, neste capítulo, foi possível identificar os sentidos atribuídos pelas professoras 

ao currículo, na maioria das vezes considerado um instrumento fundamental no processo 

educativo, mas também, visto como algo limitado. Ademais, foi possível compreender que 

seu processo de desenvolvimento tem início com a realização da jornada pedagógica, seguida 

de discussão entre as áreas, depois a produção do plano de unidade e, por último, a realização 

do planejamento na área. Apresentamos, ainda, as percepções das entrevistadas a respeito da 

finalidade do currículo no processo educativo e aprofundamos essa discussão, analisando, 

especificamente, à luz dos objetivos do Ensino Médio, que está relacionado com a educação 

para a vida, formação para o mercado de trabalho, mas é perceptível a forte influência das 

avaliações externas na realização do currículo. Buscamos, ainda, apresentar a compreensão 

das professoras a respeito do papel do professor no desenvolvimento curricular, o que nos 

permitiu perceber que a atuação docente acontece de forma mais significativa no 

planejamento do currículo que antecede sua materialização na sala de aula. Em função disso, 

a prática curricular torna-se uma etapa essencial no processo em o currículo será 

desenvolvido. Desse modo, defendemos a importância de estudos que possam investigar 

como o professor planeja, o que prioriza, quais suas motivações e relevâncias e o que 

fundamenta suas escolhas. 

Sendo assim, para compreender como essa realidade subjetivamente interpretada se 

expressa na prática curricular, apresentaremos no próximo capítulo o tema “Planejamento 

curricular na perspectiva docente: uma análise fenomenológica”, para conhecer os sentidos 

atribuídos pelas entrevistadas ao planejamento curricular, a maneira como ele é realizado, 

bem como as influências internas e externas que atuam sobre ele durante a trajetória docente. 
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CAPÍTULO 5 - PLANEJAMENTO CURRICULAR NA PERSPECTIVA DOCENTE: 

UMA ANÁLISE FENOMENOLÓGICA  

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os sentidos que as professoras atribuem ao 

planejamento curricular que antecede a sua materialização na sala de aula. No âmbito dessa 

discussão nos interessa saber também como as professoras planejam suas práticas, quais suas 

prioridades e relevâncias, o que fundamenta suas escolhas, quais os fatores intervenientes e o 

que consideram importante neste processo. Para isso, a análise de conteúdo temática permitiu 

que chegássemos a quatro categorias, a saber: concepções docentes sobre o planejamento 

curricular; relevâncias e prioridades docentes ao planejar o currículo; fatores que interferem 

no planejamento do currículo; e, a prática de planejamento curricular na trajetória docente. 

 

5.1 Concepções docentes sobre o planejamento curricular 

 

No capítulo anterior analisamos como ocorre o desenvolvimento do currículo na 

escola. Neste, entretanto, daremos maior centralidade à etapa final desse processo, destacando 

a participação do professor no planejamento de sua prática, ou seja, no momento em que ele 

interpreta e configura o currículo que será materializado na sala de aula. Desse modo, 

aprofundaremos essa discussão direcionando o foco para o planejamento docente e, nessa 

primeira categoria, propomo-nos a apresentar e discutir os sentidos que as professoras 

atribuíram ao planejamento curricular e de que maneira o realizam no dia a dia da sua prática. 

Defendemos, com base em Schutz (2012), que as escolhas feitas no momento de planejar o 

currículo refletem o mundo de sentidos assumido pelo professor e se expressa cotidianamente 

na sua prática pedagógica. 

Por essas razões, é fundamental conhecer como o planejamento é compreendido pelas 

professoras, pois essa concepção é uma das facetas mais relevantes dentro do conjunto de 

práticas relacionadas com seu desenvolvimento, envolvendo aspectos de ordem técnica e 

pedagógica, mediante os quais adquire forma e fica, devidamente, preparado para sua 

materialização na sala de aula (SACRISTÁN, 2000). 

Inicialmente, convém resaltar que o planejamento do currículo tem um sentido para o 

professor, pois todo ato consciente para influenciar alguém tem sentido para quem o realiza 

(SACRISTÁN, 2013). Além disso, toda ação precisa de um propósito interno antes de ser 

exteriorizada (SCHUTZ, 2012). Desse modo, compreendemos que todo planejamento 



 
 

93 

 

pressupõe um objetivo a ser alcançado, de acordo com o ponto de vista do ator, pois baseia-se 

na realidade interpretada, sendo que esta é unica para cada sujeito. 

Para a professora Ecy, “[...] o planejamento do currículo é um desdobramento da 

proposta curricular da escola, uma subdivisão para trabalhar os conteúdos no dia a dia e é 

flexível, pois depende muito da clientela”. Esse relato demonstra uma visão aplicacional do 

currículo. Nesse sentido, destacamos a importância da adequação dos planos à realidade da 

turma, ressaltando que é preciso ultrapassar a ingenuidade de planejar pensando em turmas 

“perfeitas”, pois o inusitado e o imprevisto sempre devem ser considerados (CARMO; 

SELLES; ESTEVES, 2015). 

Já a professora Suely acredita que o planejamento é “[...] como que vai ser aplicado, 

desenvolvido esse currículo, [...] é como se fosse a flexibilização do currículo, o planejamento 

de como ele vai ser organizado”. Nessa prática ela destaca a importância do professor 

considerar a especificidade da escola, turno e turma, pois cada uma tem a sua identidade, não 

sendo possível, portanto, fazer um mesmo planejamento para o turno matutino, vespertino e 

noturno. Por sua vez, a professora Conceição entende o planejamento curricular como “[...] o 

momento em que se planeja com base do currículo que já está pré-determinado, é quando 

docentes da mesma disciplina sentam para decidir de que forma irão trabalhar”.  

A professora Telma concebe o planejamento do professor como a “[...] etapa que 

antecede a materialização do currículo, portanto, é fundamental para que se estabeleçam os 

passos que precisam ser dados, visando alcançar aquilo que está colocado no currículo escolar 

como sendo o propósito da própria escola”. A docente acrescenta ainda:  

 
O planejamento é uma forma de você antecipar suas ações e analisar de que 

forma elas se articulam com as ações dos outros. Então, é de fundamental 

importância porque dá uma segurança muita grande, porque você vai ter no 

meio do caminho muitas interferências, muitos momentos em que terá que 

reavaliar, refazer, voltar um passo atrás, alterar a rota. É o planejamento que 

dá essa segurança para fazer essas alterações, ele é a tua referência, é de 

onde você parte. 

 

A narrativa da professora evidencia o planejamento como sendo um instrumento para 

prevê a ação docente. Sendo assim, segundo Lineusa (2013, p. 228), importa que contemple 

os seguintes aspectos: “todo planejamento deve responder: que objetivos desejamos alcançar, 

quais experiências educacionais devemos selecionar, como essas experiências devem ser 

organizadas para que sejam eficazes e como avaliaremos se os objetivos propostos foram 

alcançados”. Acreditamos que todos esses elementos são essenciais no momento de planejar e 

que, estando presentes na prática curricular docente, contribuirão para que o planejamento 
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cumpra o papel que a professora Telma acredita que ele tenha, um instrumento fundamental 

que direciona o trabalho docente e dá segurança ao professor no desenvolvimento da sua 

prática. Além disso, o planejamento abre a possibilidade de mudar, pois permite ao professor 

refletir sua prática no sentido de aperfeiçoá-la. 

A professora ressalta ainda que “[...] tudo que ocorre na sala de aula, nessariamente, 

precisa passar pelo trabalho do professor, pelo planejamento dele”. Então, ela o percebe como 

“[...] um processo muito complexo, algo que uma grade de conteúdos não contempla”. Por 

isso, ela julga ser “[...] um equívoco dizer que o currículo é uma grade de conteúdos. Essa é 

apenas uma ponta desse percurso formativo do aluno”. Compartilhamos desse entendimento e 

pensamos que essa complexidade deve-se à importância do planejamento no processo 

educativo, conforme afirma Crusoé (2014, p. 99): 

 
[...] é um instrumento de atuação profissional competente e comprometida 

com a formação política, integral, reflexiva e crítica dos alunos. A dimensão 

técnica, a dimensão política e a dimensão social são dimensões do 

planejamento, pois toda ação pedagógica é intencional e deve responder às 

seguintes questões: O quê? Para quê? Para quem? Por quê? Como? 

 

Deste modo, conforme referido pela autora que toda ação pedagógica é intencional, 

reportamo-nos a Schutz (2012, apud GARCEZ, 2014, p. 76) para esclarecer que “[...] um ato 

intencional é qualquer ato no qual e pelo qual uma pessoa experiencia um objeto [...] por meio 

dele o próprio objeto é cognitivamente constituído”. Assim, a ação docente de planejar o 

currículo tem um propósito interno que subsidia o trabalho do professor e define, 

provisoriamente, de que maneira será materializado. 

Como as experiências de ensino proporcionadas pelo professor sempre possuem uma 

intencionalidade, importa sabermos qual é o objetivo do planejamento na percepção das 

professoras. Para a professora Ecy, o objetivo principal dessa ação docente é, de alguma 

forma, “[...] alcançar o meu aluno, fazer ele se sentir útil, ativo, participar”. Nessa prática, ela 

julga importante “[...] pensar na necessidade que o aluno terá fora do ambiente escolar, como 

ele vai agir em relação à língua em qualquer instância da sociedade sem ser prejudicado, 

discriminado, para que ele saiba utilizar esses mecanismos da língua”. 

Para a professora Conceição, é no momento de planejamento que ainda conseguem se 

nortear. Então o objetivo dessa prática, na concepção da docente, “[...] é direcionar e serve 

para ter uma mesma linguagem e poder caminhar harmonicamente”. Já a professora Suely 

afirma que o objetivo do planejamento é:    
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Sistematização dos conteúdos, das metodologias que serão adotadas, dos 

materiais, do tempo. Então, ele vai dar um norte ao professor, vai servir de 

base [...] para o professor poder saber o seu ponto de partida,  [...] por isso, o 

planejamento é muito importante, acredito que planejamento e currículo são 

duas coisas que andam juntas (Professora Conceição). 

 

Percebemos no discurso das professoras que o significado do planejamento está 

fortemente articulado com o seu objetivo. É válido ressaltar que, ao planejar, o professor 

acaba priorizando determinados conteúdos em detrimento de outros, privilegia algumas 

atividades e não outras, expressando sua interpretação do currículo. Portanto, tudo ocorre em 

virtude de sua valorização e opções pessoais. Conforme destaca Sacristán (2000, p. 175), são 

elementos considerados a “[...] comodidade pessoal, condições de aula, percepção de 

necessidades nos alunos de reforçar mais umas tarefas e aprendizagens do que outras etc.”, ou 

seja, o professor é quem, de fato, tem a palavra final acerca da concretização do currículo na 

sala de aula. 

 Depois de conhecermos o significado e objetivo do planejamento curricular para as 

docentes, importa saber de que maneira essa atividade docente é exercida no dia a dia da 

prática pedagógica das professoras que participaram deste estudo. Portanto, nesta categoria, 

enfatizamos também o momento individual do planejamento curricular, no qual as professoras, 

com base nas suas concepções, seu estoque de conhecimentos e sua situação biográfica 

(SCHUTZ, 2012), irão decidir entre várias opções disponíveis, qual percurso será escolhido 

para o desenvolvimento da disciplina.  

 Considerando a maneira como, atualmente, ocorre o desenvolvimento do currículo, 

este é o momento em que o professor atua de forma mais significativa, é quando ele irá 

interpretar a proposta curricular que foi construída na escola para planejar de que maneira irá 

materializá-la na sala de aula. É quando o currículo será transformado em práticas 

pedagógicas concretas, para isso, é necessário organizar os componentes que serão aprendidos 

pelos alunos, bem como prevê as próprias condições do ensino no contexto escolar ou fora 

dele (SACRISTÁN, 2000). 

 A materialização do currículo em ação docente, segundo a professora Ecy, é “[...] 

realizada com base no PPP e também depende muito da clientela, por isso, é sempre flexível 

porque cada turma tem sua especificidade e é preciso estar atento a isso, estando preparado 

para lidar com o inesperado, pois faz parte do trabalho do professor”.  Portanto, o trabalho 

docente é cotidianamente perpassado por fatos imprevistos que, muitas vezes, acabam 

ocasionando alterações no que foi planejado. A esse respeito, Carmo, Selles e Esteves (2015, 

p. 101) afirmam:  
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No seu trabalho cotidiano na escola, os professores são surpreendidos por 

elementos diversos que perpassam, implicitamente, a produção curricular, na 

sua fase ativa. São as necessidades ou inferências dos alunos, a 

disponibilidade e o funcionamento dos materiais didático-pedagógicos, 

apenas para citar alguns, que demandam a adequação do planejamento às 

reais condições encontradas. 

 

 Além de tentar adequar o plano à realidade, a professora Ecy explicou que “[...] 

sempre procura estabelecer parcerias com outras disciplinas, por exemplo, quando precisa 

trabalhar as correntes literárias, procura ver em que a disciplina de História pode contribuir ou 

então, a partir de um texto da área de Biologia, procura trabalhar as questões da sua matéria 

ao mesmo tempo em que auxilia o professor de Biologia que tem uma carga horária reduzida. 

Desse modo, explica a docente: “[...] eu trabalho a análise linguística na minha aula, reforço o 

conteúdo [de Biologia] e trabalho as minhas questões. A gente trabalha assim e os meninos 

gostam”. Ao planejar, a professora afirmou que utiliza o livro didático, vídeos, músicas, 

documentários, principalmente, para trabalhar a parte de literatura e também busca no 

cotidiano questões da língua que possam ser trabalhadas com os alunos. 

 Já a professora Suely mencionou que o momento da “[...] AC é uma oportunidade de 

troca de conhecimento entre os pares”, o que certamente contribui para a realização do seu 

planejamento individual. Desse modo, o horário de AC é, sem dúvida, um espaço inerente ao 

trabalho pedagógico docente destinado ao planejamento e organização das atividades a serem 

realizadas de forma individual ou coletiva. Além de ser estabelecida como um direito que faz 

parte do trabalho do professor, a AC também pressupõe a responsabilidade e compromisso de 

cada educador com o aprimoramento/qualificação das atividades desenvolvidas na escola. 

Essas atividades se relacionam tanto ao planejamento específico do seu trabalho com a sua 

disciplina/componente curricular, como na articulação coletiva com seus pares no esforço 

para realização de um trabalho colaborativo, em prol do fortalecimento das aprendizagens dos 

estudantes (BAHIA, 2016). Diante disso, como já mencionamos anteriormente, reconhecemos 

a importância do horário destinado à AC ao planejamento tanto individual quanto coletivo do 

currículo que será materializado na sala de aula. 

 Outro aspecto que a professora Suely fez referência foi a “[...] falta de infraestrutura 

na escola, isso, muitas vezes, obriga os professores a adquirirem, com recursos próprios, 

materiais didáticos para o desenvolvimento das aulas”. Diante disso, ela explicou que, “[...] a 

última aquisição que fez foi um projetor de slides e que, atualmente, os únicos recursos que 

depende da escola são: o livro didático e a xerox de textos e avaliações”. Nessa perspectiva, é 
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preciso salientar que o professor não seleciona as condições nas quais irá realizar o seu 

trabalho e, muitas vezes, não tem como escolher como desenvolvê-lo (SACRISTÁN, 2000). 

Por isso, a análise da realidade é um fator decisivo no planejamento da prática, pois pode 

mudar os rumos do que fora previsto e, em alguns casos, limitar a concretização do planejado.  

 Ademais, a narrativa da professora Suely evidencia que essa prática curricular se torna 

mais complexa quando o docente não ministra disciplinas relacionadas a sua formação. No 

capítulo terceiro, ao apresentarmos a docente em questão, informamos que, algumas vezes, 

ela precisa assumir outras disciplinas para complementar a sua carga horária. Neste caso, a 

professora reconheceu que a realização da prática curricular é mais difícil pelos seguintes 

motivos:  

 
Sinto dificuldade porque, é preciso aprender para explicar. Passa aquele ano 

letivo todo buscando materiais relevantes para aquela disciplina. Eu procuro 

professores que lecionaram aquela disciplina, como foi que desenvolveram, 

o que foi positvo ou negativo, para analisar de que forma dará para 

desenvolver a disciplina.  

 

 Quando questionada se, nessas situações, haveria alguma implicação na materialização 

do currículo na sala de aula, a docente afirmou, enfaticamente, que “[...] gera muita 

dificuldade por não possuir a formação específica” e exemplificou que em 2015 tinha que 

planejar para oito disciplinas diferentes, incluindo as disciplinas extras diferentes da sua área 

de formação e percebeu que isso interferiu muito no andamento do planejamento da sua 

disciplina, o que ela atribui ao seguinte fato: 

 
Porque você vai demandar um tempo maior, vai ter uma dedicação maior 

para planejar a disciplina para a qual você não foi formado. Então, acaba 

apenas reproduzindo, repetindo a experiência de anos anteriores naquela 

disciplina que você já leciona de forma habitual. Então, isso prejudica muito 

[a materialização do currículo], é a questão de dar um jeitinho e a ideia de 

que qualquer pessoa pode ser um professor, mas não é bem assim!  

  

 Diante do que foi relatado, compreendemos que essa prática de exigir que professores 

assumam disciplinas diferentes da sua formação é um agente comprometedor tanto do 

planejamento como da concretização da prática curricular. Segundo Suely, “[...] o professor 

passa a atuar sem ter segurança por ser uma área que não domina”. Tal fato merece ser 

considerado, afinal, como já destacado por muitos estudos, o domínio dos conteúdos a serem 

ensinados é um fator decisivo na prática docente. Por fim, a docente complementa que, para 

realizar seu planejamento, recorre a “[...] livros, internet, pesquisas com os alunos [...] e 

mesmo com muitas dificuldades, ainda consegue realizar algumas aulas práticas”. 
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 Ao refletir sobre o ato de planejar, a professora Conceição relatou experiência 

vivenciada em 2016 na sua área de conhecimentos, quando “[...] buscaram unificar os 

conteúdos da área, fazendo o planejamento da unidade de modo que alunos de turnos 

diferentes tivessem acesso aos mesmos conteúdos, inclusive, o simulado e a prova”. A 

docente considera essa mudança importante e justifica que em uma disciplina de outra área 

havia três turmas de 8º ano sendo ministradas por professores diferentes que, por não terem 

entrado em acordo na área, no mesmo momento, cada um estava trabalhando conteúdos 

distintos. Ela considera isso ruim para os alunos e para a área como um todo, porque depois 

os alunos avançam e vão ter outros professores que, provavelmente, não saberão o que 

trabalhar com esses alunos. Sobre como desenvolve sua prática curricular, a docente disse que 

utiliza CDs oferecidos pelas editoras e, hoje em dia, está tudo muito fácil porque a internet 

ajuda muito.  

Para a professora Telma, que leciona a disciplina Educação Física, a prática curricular 

é ainda mais significativa, devido a algumas especificidades da sua disciplina, as quais 

influenciam muito no planejamento do currículo. Primeiramente, destacou a professora, é 

preciso esclarecer que a disciplina não possui um programa de conteúdos estabelecido como 

as outras. Outro ponto, é que depende muito da infraestrutura da escola, que nem sempre é 

boa e, por vezes, acaba determinando o que pode ou não ser realizado. Mas o principal fator 

mencionado pela docente foi que “[...] Educação Física traz na sua história muitas feridas, 

muitas mazelas, porque o professor, por muito tempo, nem se entendeu professor, ele era 

apenas um apêndice da escola”. A docente explicou: “[...] cada vez que você chega em uma 

escola na qual a realidade é crua, como a que eu encontrei aqui, é preciso fazer esse 

movimento de retorno, de aproximação com outros colegas e um movimento de legitimação 

da própria Educação Física com o aluno”. Essa realidade da disciplina no campo de estudo, 

onde a professora iniciou no ano de 2016, foi detalhada no relato abaixo: 

 
As aulas de Educação Física se resumiam a baba, futebol, que um terço da 

turma participava e o restante ficava sentado mexendo no celular em volta da 

área ou, então, nem apareciam na quadra. Eu entendo a aula de uma maneira 

diferente. Tem que ter condução do professor, não existe aula se o professor 

entrega o material e senta. Ele não está dando aula, de forma alguma, e aula 

só acontece com toda turma presente. Então, todo trabalho que é proposto, 

deve ser proposto para a turma e não para um grupo específico. Além disso, 

você jamais pode pensar em uma disciplina que não contribua em nada para 

que o aluno avance, porque se ele entra na quadra e só pratica aquilo que já 

sabe, ele não aprende. Se não aprende aquilo que ainda não sabe, a escola 

não está cumprindo seu papel.  
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Devido a essa situação, a professora Telma esclareceu que “[...] o planejamento tem 

sofrido essas interferências, porque primeiro foi necessário conhecer a realidade, e a que ela 

encontrou foi muito difícil. A partir daí, estabeleceu algumas estratégias ao planejar, tendo em 

vista que no início do ano a escola não tinha material”. A docente explicou que um dos 

primeiros objetivos do planejamento foi “[...] ampliar o conhecimento do aluno. Como em 

Educação Física não existe uma matriz de conteúdos pré-determinada, não há a obrigação de 

tratar nenhum conteúdo específico em um ano ou outro”. A professora considera isso “[...] 

bom por um lado, mas é péssimo por outro, porque essa liberdade que o professor tem dá para 

ele, inclusive, a condição de não fazer nada”. Por não haver essa referência curricular, o 

professor se apoiará naquilo que acredita. Por este motivo, defendemos que o estoque de 

conhecimentos construído pelo professor é fundamental no desenvolvimento da prática 

docente, em especial, ao planejar o currículo que será concretizado na sala de aula, o qual será 

interpretado e organizado com base no seu mundo de sentidos que, segundo Schutz (2012), é 

construído mediante a sedimentação das experiências vivenciadas pelo sujeito. 

Para a realização do seu planejamento, a professora Telma utiliza “[...] referências 

daquilo que foi produzido na área” e julga ser necessário também “[...] agregar o que os 

documentos de referências trazem como contribuição. Neste caso, as Orientações Curriculares 

e os Parâmetros Curriculares Nacionais”. A docente ressalta que, hoje em dia, a “[...] BNCC é 

uma referência importante. Então, essa discussão dos documentos precisa ser realizada para 

rever o que foi feito. Além disso, é preciso considerar outro elemento, que é a realidade da 

escola e do aluno”. Com base nesses aspectos, ela adota a seguinte estratégia: 

  
[...] faço um planejamento de referência para a série e cada turma vai 

caminhar com sua especificidade [...] para que o conteúdo trabalhado ganhe 

significado para o aluno. Porque, se tentar trazer algo homogêneo, [...] ele 

entende que é um conteúdo que ele vai ter que decorar para passar na prova, 

mas aquilo não produz mudanças nele, na forma de pensar, na forma de agir. 

 

Mesmo com esse planejamento estruturado, muitas vezes, é preciso alterar a trajetória 

para se adequar às reais condições da escola. Porém, mesmo diante de um cenário difícil, já 

tendo vinte anos de docência, a professora diz que se sente desafiada a enfrentar essa 

realidade. Em sua narrativa afirmou: “[...] Eu não sei o que acontece, mas às vezes a gente 

toma uma injeção de ânimo [...] e começa a sonhar, a projetar de novo, graças a Deus eu ainda 

estou assim, [...] no dia em que eu parar de projetar, de sonhar, vou entender que o meu lugar 

não é mais aqui, [...] que está na hora de parar”. 
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Ao analisar as narrativas que compõem esta categoria, é possível identificar que os 

sentidos atribuídos pelas professoras ao planejamento curricular o revelam como a 

organização e preparação do currículo para ser concretizado na sala de aula e, deste modo, é o 

instrumento que direciona a ação docente e dá segurança ao professor ao materializá-lo. Além 

disso, as professoras evidenciaram a necessidade de, ao planejar, sempre haver sintonia entre 

PPP, currículo e planejamento, além de ser imprescindível, para que o plano tenha 

efetividade, considerar a realidade da sala de aula. 

 É, portanto, a etapa em que o professor assume o papel central no desenvolvimento do 

currículo, quando ele pode fazer suas escolhas, considerando aquilo que julga mais relevante. 

No entanto, segundo as professoras, o exercício dessa atividade docente é fortemente 

condicionado pela falta de estrutura da escola e do coordenador pedagógico que, por vezes, 

limita esse planejamento. Porém, é evidente o reconhecimento das entrevistadas quanto à 

importância do mesmo para a prática docente, bem como a relevância da figura do professor 

no planejar e concretizar do currículo. 

 

5.2 Relevâncias e prioridades docentes ao planejar o currículo 

 

 Nesta segunda categoria, apresentamos as relevâncias e prioridades das professoras ao 

realizarem o planejamento da disciplina que ministram e enfatizamos o que fundamentam 

suas escolhas. Nosso interesse por tais aspectos do planejamento curricular é pelo fato de ser 

o professor quem tem a decisão final de como o currículo será concretizado na sala de aula, 

pois é ele quem decide quando os conteúdos serão ministrados, quanto tempo será dedicado a 

cada assunto, de que forma serão trabalhados etc. (SCHWILLE, 1982 apud SACRISTÁN, 

2000). Tudo isso é facilmente percebido pelo professor e são decisões que refletem as 

motivações de cada um (SACRISTÁN, 2000) e aquilo que eles consideram mais relevante e, 

por isso, priorizam ao planejar. 

 A professora Ecy, ao ser questionada com relação aos critérios que utiliza para 

selecionar os conteúdos que serão trabalhados nas aulas, afirmou que prioriza o que for mais 

relevante para o momento, destacando que:  

 

Tem uma gama de conteúdos, então, eu vou elencando quais devem ser 

trabalhados logo, mas não sigo a sequência do livro [..] porque não é essa a 

necessidade da turma [...]. Para os alunos do Ensino Médio, principalmente 

do segundo e terceiro ano, a gente vai trabalhando voltado para o Enem e 

para as questões do vestibular e tem, ainda, a prova integrada ao final de 

cada unidade. 
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Para a docente Ecy, é também “[...] a praticidade e a vivência dos alunos que 

fundamentam suas escolhas curriculares. Penso no que pode ser útil para o aluno, como pode 

contribuir para uma educação efetiva que, de fato, o aluno seja capaz de aprender para a 

vida”. Desse modo, ressaltamos que é dentro de um universo de opções que o docente precisa 

fazer suas escolhas e decidir qual caminho percorrerá para concretizar o currículo na sala de 

aula. Defendemos que esse processo leva em consideração as prioridades da escola, mas, 

principalmente, ocorre em função das próprias motivações docentes. Sendo que, as escolhas 

são feitas a partir do mundo de sentidos de cada pessoa e é partir dele que a realidade é 

interpretada e as decisões são tomadas (SCHUTZ, 2012). 

 Segundo a professora Suely, “[...] esta seleção tem que ser feita de acordo com aquilo 

que a escola determina, conforme discutido na Jornada Pedagógica, levando em consideração 

não só as avaliações externas, mas também a educação para a vida”. Ela explica que, “[...] não 

é a questão de retirar completamente determinados assuntos, mas o professor acaba 

destinando um tempo maior para alguns conteúdos e menor para outros por não considerar tão 

importantes”. Ao analisar essa narrativa, convém destacar que algumas ações docentes 

precisam ser realizadas para manter a sintonia com aquilo que a escola defende. Deste modo, 

a situação biográfica, somada à experiência que o professor possui, o faz perceber que no 

contexto escolar há elementos que lhe são impostos, porém, existem outros que ele controla 

ou pode controlar e, por isso, podem ser modificados (SCHUTZ, 2008 apud GARCEZ, 2014). 

 Outro ponto que a docente destacou foi a questão do pré-requisito. Ela busca priorizar 

conteúdos que servirão de base para o aluno na série seguinte, para que ele possa 

compreender a sequência daqueles conteúdos que virão nos anos subsequentes. Este aspecto 

denota uma preocupação da professora com a integração dos conteúdos da disciplina de uma 

série para outra, o que é extremamente importante para que o aluno tenha uma boa 

fundamentação que favoreça o aprendizado. 

No que se refere ao fundamento das suas escolhas, a professor Suely afirmou ser “[...] 

a formação do aluno, as avaliações externas e também a formação para a vida, apesar da 

cobrança da escola ser muito grande em torno das avaliações externas e o corpo docente ter 

que se adequar”. Nessas escolhas, a professora pensa também na metodologia que facilite o 

aprendizado do aluno, nos recursos disponíveis e no conteúdo que vai ser relevante naquele 

momento. Ao refletir sobre o que é relevante no planejamento do currículo, a docente relata: 

“Entender o que dar, como dar, em quanto tempo e como o aluno vai responder”. Além disso, 

ela acha que “[...] os resultados, esperados ou não, são muito importantes, porque vão orientar 
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seu planejamento dos próximos anos”. Nesse processo, é necessário ter consciência de que, 

além de selecionar os conteúdos do ensino, precisa haver “[...] um arranjo que envolve 

metodologia, relação aluno-professor, utilização do espaço, condições materiais, enfim, os 

vários fatores” (FERNANDES, 2010, p. 11) que, em sintonia, fazem as escolhas docentes 

terem sentido e serem capazes de contribuir para o processo de aprendizagem. No entanto, 

analisando essa narrativa, julgamos necessário acrescentar que, nem todos os elementos de 

uma dada situação são significativos para as pessoas envolvidas, é o que explica Schutz 

(2012), quando se refere à relevância imposta, a qual ocorre quando alguns fatores de uma 

determinada situação são impostos aos sujeitos, e então, são priorizados por causa dessa 

imposição. Percebemos essa situação quando a professora Suely comentou sobre a cobrança 

da escola com relação às avaliações externas, sendo obrigado ao professor se adequar. 

 Analisando o depoimento da professora Suely, julgamos necessário evidenciar 

também que o planejamento é o momento em que a decisão do professor é soberana, são 

julgamentos que só cabem a ele fazer. Mesmo que não tenha autonomia para alterar a 

proposta curricular da escola, compreendemos que dentro dessa programação já estabelecida, 

é o professor quem decide de que maneira irá trabalhar, o que irá priorizar, enfatizar e, 

certamente, isso tem reflexo no processo de aprendizagem do aluno. Acreditamos que tudo 

isso será feito com base no mundo de sentidos de cada professor, por meio da realidade por 

ele interpretada e das suas experiências intersubjetivas (SCHUTZ, 2012). É com base nisso 

que as escolhas são realizadas pelas professoras. 

 Para a professora Conceição, a seleção dos conteúdos é feita “[...] a partir de uma 

sequência existente e o critério é, após conhecer a realidade da sua turma, selecionar os 

conteúdos, tendo o cuidado de voltar para o que está previsto”. A professora explica que 

busca trabalhar o conteúdo de forma detalhada e não se preocupa muito se vai conseguir 

atingir 80 ou 100% dos conteúdos, até prefere atingir apenas 40%, mas que sejam bem 

compreendidos pelos alunos. Por este motivo, ela acredita que  

 
[...] o que é mais relevante nesse momento de planejamento é a questão do 

pré-requisito, porque se os alunos não o tiverem, é mais importante parar e 

retomar o conteúdo exatamente no ponto que é preciso, apesar de gastar a 

carga horária destinada ao conteúdo do 3º ano, mas o ganho é no 

aprendizado dos alunos, o que não seria possível sem o conhecimento dos 

pré-requisitos.  

 

 Percebemos que tanto a professora Conceição, como a professora Suely pontuaram a 

questão dos pré-requisitos como um fator relevante na prática curricular. Na linha do que 
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afirmam as professoras, defendemos que seja de grande importância “[...] valorizar aqueles 

conteúdos que sejam pré-requisito em relação a outros conteúdos ou que sejam necessários 

para que o aluno possa trabalhar conceitos mais complexos com melhor embasamento” 

(FERNANDES, 2010, p. 24). 

 Ademais, a professora Conceição assinala como fundamento das suas escolhas “[...] 

aquilo que é mais importante para o aluno”. Por exemplo, ela explica que no 3º ano sempre 

busca finalizar o ano letivo trabalhando com matemática financeira, por julgar necessário para 

os alunos que não vão fazer vestibular e precisam para trabalhar no comércio. Assevera: 

“Como é muito provável que os discentes não tenham visto esse conteúdo nas séries 

anteriores, me sinto na obrigação de fechar o ano com esse conteúdo, não é nem a questão do 

[que está previamente previsto] currículo, é porque considero importante”. Neste aspecto, 

recorremos a Schutz (2012) para explicar que esta opção da professora caracteriza-se como 

sendo uma relevância volitiva, ou seja, é uma ação que ela realiza por julgar relevante para o 

aluno, independente de alguma prescrição curricular oficial. 

De outro modo, a leitura da realidade é vista pela professora Telma como um ponto 

crucial da prática curricular, somando-se a isso, importa “[...] analisar aquilo que já foi 

produzido pela humanidade e a partir daí escolher aquilo que será tratado. Até porque, é o 

professor quem conhece o contexto escolar, a realidade de cada turma. Então, ele não pode 

abrir mão desse papel que é dele”. Nesse sentido, a docente ressalta que uma das principais 

balizas que fundamenta suas escolhas curriculares é a questão da ampliação do conhecimento 

do aluno, porque considera essa a função da escola. Em sua narrativa, afirma:  “[...] eu preciso 

tomar por base o conhecimento prévio do aluno e identificar as lacunas que ele tem e, se 

tratando de Educação Física, as lacunas são muitas, pois o conhecimento que os alunos tem é 

extremamente superficial e muito mais voltado para o fazer, a prática pela prática”. Então, a 

professora depois de “[...] fazer uma leitura turma a turma, analisa o que é possível fazer para 

ampliar o conhecimento do aluno, de modo que ele entenda aquilo que é contemporâneo [...] e 

consiga fazer uma discussão, considerando, inclusive, o percurso da história”. Após isso, a 

docente explicou que vai selecionando os conteúdos, analisando o que é relevante para aquele 

contexto.  

Outro elemento que a professora julga essencial ser pensado na prática curricular “[...] 

é a relevância social. Importa analisar a realidade do aluno e ver até que ponto determinado 

conteúdo é relevante para aquela parcela da sociedade”. Essa preocupação também foi 

revelada em estudo realizado por Fernandes (2010, p. 24), no qual, igualmente, “[...] a 

relevância para o aluno é citada, tanto buscando conteúdos que sejam compreensíveis por 
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fazer parte da realidade próxima da clientela, como buscando conteúdos que ajudem o aluno a 

atuar de forma positiva na sua comunidade”.  

Ainda a respeito do desenvolvimento da prática curricular, as docentes afirmaram 

possuírem autonomia para planejar a materialização do currículo. Porém, a professora Ecy 

explicou: “[...] a gente tem uma certa autonomia, mas dentro do que já foi estabelecido, desse 

projeto maior [PPP]. No ano temos um tema gerador e é a partir dele que as outras atividades 

são pensadas, eu não posso fugir disso”. Nesse sentido, é preciso lembrar que a autonomia 

sempre existe, mas suas fronteiras também (SACRISTÁN, 2000). Então, podemos afirmar 

que ela “[...] transita entre o desejável e o possível, entre as atividades livres e as 

contingências próprias de um trabalho codificado e interativo” (SELLES; ANDRADE, 2016, 

p. 41). Portanto, nem sempre o professor tem autonomia para fazer as mudanças que gostaria, 

por isso, é preciso saber aproveitar a que lhe foi concedida, ou seja, a autonomia possível, 

como um elemento distintivo que vai sendo construído na sua prática e, portanto, pode ser um 

diferencial. Mas, conforme destaca Vasconcelos (2007), não podemos perder de vista que a 

transformação dessa realidade não cabe unicamente ao professor, mas ao conjunto de atores 

do âmbito escolar, num determinado contexto histórico.  

A professora Suely acrescenta que “[...] pelo fato de a escola não dispor de 

coordenador pedagógico, os professores da mesma disciplina acabam discutindo o 

planejamento com os colegas da área”. Ela acredita que se tivesse um coordenador na escola 

seria diferente, mas na ausência desse profissional todas as decisões relativas ao planejamento 

são tomadas unicamente pelos professores. Já a professora Conceição assegura: “[...] eu tenho 

autonomia de fazer o planejamento e não sou irresponsável para fugir daquilo que eu tenho 

que fazer. O professor faz as adequações, até porque a escola não dispõe de um coordenador, 

então cada professor é responsável por si mesmo”. E por fim, a professora Telma afirmou 

possuir uma autonomia ainda mais ampla para desenvolver sua prática curricular, pois a 

seleção de todos os conteúdos a serem ministrados na sua disciplina é decidida pela própria 

docente, pois não existe um programa pré-definido de conteúdos curriculares para sua 

disciplina. 

Ainda discutindo sobre esse processo em que o currículo passa da teoria à prática pela 

mediação do professor, as docentes tiveram a oportunidade de apontar fatores que consideram 

importante para um bom planejamento. Para professora Ecy, o que “[..] importa é visar o 

aluno, alcançá-lo, não adianta planejar um currículo que [...] não o alcança. Não tem sentido, 

pois o sentido do currículo é a funcionalidade dele, alcançar o meu aluno de alguma forma”. 

Outro aspecto foi a interação entre os profissionais, apontado pela professora Suely, pois “[...] 
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permite a troca de ideias, informações, atualizações”. Além disso, a docente citou a questão 

das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação que estão influenciando muito no 

planejamento. Ela referiu: “[..] não tem como o professor, hoje em dia, não se informar em 

relação a essas novas tecnologias, não implementar no seu dia a dia”.  

Para a professora Conceição, o que importa “[...] é o que vai funcionar”. Ela explicou: 

“[...] o planejamento acontece de forma tranquila, quando eu planejo o que é possível, está 

dentro da realidade do aluno e o que eu planejei, de fato, acontece”. A docente acredita que 

“[...] não adianta sonhar muito na teoria, fazer um planejamento surpreendente que não condiz 

com a realidade. Então, é pé no chão na hora de planejar e precisa ser algo que você consiga 

adequar também às condições estruturais da escola”. Entendemos que o posicionamento da 

docente é de que o planejamento precisa estar articulado com o contexto real, no qual será 

concretizado e não se distanciar da realidade. Porém, nem sempre ocorre rigorosamente como 

foi planejado, não é possível saber “exatamente” o que vai acontecer, pois “[...] a prática 

docente é atravessada por questões inusitadas não redutíveis ao controle absoluto, à previsão 

pormenorizada [...] ao processo de ensino e aprendizagem na sala de aula” (CARMO; 

SELLES; ESTEVES, 2015, p. 103). Desse modo, muitas vezes, o planejamento terá que ser 

adequado às reais condições encontradas na sala de aula.  

Outros elementos importantes para o planejamento foram mencionados pela 

professora Telma:   

 
[...] definição de objetivos, relação do planejamento com o plano da escola, o 

próprio PPP da escola é importante. O planejamento precisa se articular com 

o PPP da escola. A correlação entre objetivos, conteúdos e métodos é 

importantíssima, porque não adianta você colocar um objetivo altamente 

avançado se você não preconiza como fazer isso através do conteúdo e a 

forma que você vai tratar. Às vezes seu objetivo está lá na frente, mas seu 

instrumento é altamente tradicional, ultrapassado, não viabiliza que aquele 

objetivo aconteça. 

 

Essa narrativa enfatiza a questão do objetivo ao planejar, o qual consideramos o ponto 

de partida para o desenvolvimento dessa atividade docente, pois é com base no que 

objetivamos com determinada ação educativa que podemos determinar e definir os rumos a 

serem seguidos. Como toda ação é intencional, esse ponto é fundamental ao planejar. Este 

relato chama atenção ainda para a sintonia que deve haver do planejamento com o PPP da 

escola, por ser o instrumento que estrutura e direciona o trabalho da escola, bem como com os 

demais itens que constituem o plano. Nesse sentido, concordamos com a docente ao afirmar 

que “[...] a articulação entre objetivo, conteúdo e método mantém uma funcionalidade no 
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planejamento”, tendo em vista que são elementos que estão interligados e que, segundo a 

docente, funcionam um em relação ao outro, portanto, precisam estar articulados e dar 

significados entre si.  

Quando pensamos no planejamento como a etapa de maior participação docente, na 

qual o professor atua como um mediador entre o currículo e o aluno, a reflexão sobre as 

relevâncias e prioridades ao realizar esta ação é fundamental, pois o docente ao atuar precisa 

considerar vários aspectos inerentes à prática de planejar. Ao selecionar os conteúdos que 

serão ministrados em suas disciplinas, por exemplo, ficou claro que as professoras o fazem 

sempre em conformidade com aquilo que a escola determina, ainda que o modo como será 

desenvolvido seja, exclusivamente, uma decisão do professor da disciplina. 

Além disso, notamos que a relevância para o aluno é um dos critérios mais suscitados 

pelas docentes ao planejar, além de serem considerados também a educação para a vida, as 

avaliações externas, a questão dos pré-requisitos e a relevância social. Os relatos 

evidenciaram ainda, uma preocupação com os aspectos estruturais do plano, ou seja, o que? 

Como? Em quanto tempo? Como avaliar? Entendemos que todos esses critérios de análise 

têm como objetivo ampliar o conhecimento do aluno, também apontado como uma prioridade 

do planejamento. Nesse sentido, Apple (2006) ressalta a necessidade de localizar e 

contextualizar o conhecimento que está sendo ensinado, bem como as relações sociais que 

permeiam as salas de aulas, quando o currículo está sendo materializado. 

Por fim, vale ressaltar que somente após interpretar a realidade na qual irá atuar é que 

o docente tem condições de analisar o que, realmente, é relevante e deve ser priorizado no 

planejamento curricular. Lembrando que essa realidade se apresenta individualmente para o 

docente, cada um a percebe de modo diferente, pois o faz mediante o seu mundo de sentidos, 

o que explica prioridades e relevâncias diversas, fruto da percepção de cada sujeito, das suas 

próprias motivações (relevância volititva) e das imposições da escola (relevância imposta) 

(SCHUTZ, 2012). Nesse sentido, concordamos com Goodson (1992) que a história de vida e 

as prioridades docentes têm muita relevância na prática pedagógica, especialmente, ao 

planejar o currículo. 

 

5.3 Fatores que interferem no planejamento do currículo 

 

Esta categoria se organiza em torno dos fatores que, na concepção das professoras, 

interferem no planejamento do currículo e, consequentemente, na sua materialização. Além 

disso, é também uma oportunidade para analisar em quais aspectos esse processo poderia ser 
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melhorado. Dentre os vários elementos apontados nos depoimentos, a falta de estrutura da 

escola foi citada por todas as professoras. A esse respeito, a professora Telma comentou: 

 
A gente tem interferência das condições da escola que, às vezes, você quer 

lançar mão de determinado conteúdo, em se tratando de Educação Física, 

mas você não consegue porque, realmente, precisa de condições para 

trabalhar. Então, espaço, material, tempo, tudo isso interfere, mas eu tenho 

tentado trabalhar para que essas questões de condições objetivas interfiram o 

mínimo possível na seleção dos conteúdos. 

 

Continuando a questão, a professora exemplificou que, na ocasião da entrevista, estava 

trabalhando com os alunos uma sequência de aulas para tratar sobre o jogo de basquete, 

mesmo a escola não tendo a tabela de basquete
6
, mas ela não admitiu que, por falta dessa 

estrutura, os alunos deixassem de ter acesso àquele conhecimento. Nesta narrativa, fica claro 

que a infraestrutura da escola pode interferir de forma direta na seleção de conteúdos que 

comporão o currículo escolar. Nesse sentido, cabe considerar o que é destacado por Pedra 

(1993, p. 35): 

 

É muito comum encontrarmos escolas totalmente inadequadas para o 

desenvolvimento do expresso nas leis de ensino. As inadequações vão desde 

a infraestrutura da escola até a qualificação do corpo docente, tendo impacto 

direto no desenvolvimento dos conhecimentos já selecionados que, 

inevitavelmente, sofrerão uma nova seleção, em função das reais condições 

da escola. 

 

De certo modo, o problema da falta de infraestrutura atinge de maneira mais 

significativa a professora Telma, devido a especificidade da sua disciplina que demanda uma 

maior estrutura para acontecer, pois não se restringe à sala de aula. Em seu relato, ela 

enfatizou:  

 
Falta apoio, falta estrutura, uma série de coisas. Ao caminhar um pouco aqui 

pela escola você vai perceber que faltam coisas básicas. No início do ano, 

por exemplo, os alunos não tinham uniformes, livros didáticos, sequer 

cadeira para sentar [...]. Nós não temos uma quadra decente para trabalhar, 

sala de vídeo, biblioteca. Nós precisamos carregar equipamentos nas costas 

para poder usar um recurso audiovisual na sala, o professor precisa trazer o 

computador dele, o cabo dele, tudo dele. Tem professor que tem até projetor 

de slides. Enfim, a escola não tem recursos básicos para que as coisas 

aconteçam. 

 

A docente acredita que “[...] enquanto a política educacional não entender que precisa 

colocar essa situação como pauta principal, a valorização do professor e o investimento na sua 

                                                           
6
 Tabela de basquete é uma estrutura fixa à parede na qual fica acoplada a cesta de basquete. 
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formação não vão adiantar”. Pois o professor também precisa de condições adequadas para 

poder desenvolver sua profissão de forma satisfatória. Diante de uma realidade tão difícil, no 

relato abaixo, a professora Telma chamou a atenção para o fato de que isso afeta diretamente 

o exercício da prática docente.  

 
O professor cansa, ele se sente desvalorizado, se sente colocado de lado. Ele 

sente que ninguém está vendo a realidade que ele está vivendo, só ele, na 

verdade, é quem dá o sangue pela escola, isso é muito cansativo. Então, ele 

vai fazer o quê quando ele chegar na sala de aula? Se ele não acreditar 

muito, se não tiver isso como ideal, ele vai jogar para cima, como tem 

muitos colegas que a gente sabe que fazem isso. Se o aluno aprender bem, se 

não aprender não estou nem aí com isso. Isso não me dói, isso não me afeta, 

por quê? Porque também ninguém pensa nele. E a gente precisa até entender, 

de certa forma, não concordo, mas entendo, é uma realidade muito dura. 

  

A falta de estrutura também apareceu com destaque no depoimento da professora 

Suely como um dos fatores que influencia a realização do planejamento das disciplinas de 

Ciências e Biologia. Ela afirmou que há “[...] indisponibilidade de tudo, até de um piloto, um 

livro, pois os alunos estão tendo que usar o livro em dupla. Com isso, quando um estuda em 

casa, o outro não estuda. Então, você tem que fazer esse revesamento de material didático”. 

Ademais, a realização das aulas práticas, tão importantes, principalmente, na disciplina de 

Biologia, nem sempre acontecem porque, segundo a professora, “[...] a escola possui um 

laboratório, mas para conseguir utilizar precisa de muita  insistência e boa vontade do 

professor, porque não tem um tempo destinado a isso e o espaço físico é insuficiente, pois 

suporta no máximo 20 alunos, sendo que na sala de aula tem 40”. Além disso, ela explicou 

que “[...] os recursos necessários para a realização das aulas práticas no laboratório são 

comprados com recursos do próprio docente. Então, o professor acaba se deparando com 

limitações como estas”.  As narrativas das professoras Telma e Suely evidenciam a influência 

que a infraestrutura da instituição exerce no desenvolvimento do currículo, em alguns casos, 

restringindo a atuação docente ou exigindo do professor um esforço ainda maior para que 

consiga realizar o mínimo possível na sala de aula. 

Frente a essa realidade, a professora Telma defende que a discussão sobre currículo 

“[...] é importantíssima, mas que, infelizmente, ainda esbarra em questões da política 

educacional”. Ela explica: “[...] a gente sabe o que é melhor fazer, mas têm muitas 

dificuldades, porque faltam condições dentro da escola [...], porque a política educacional não 

garante isso. Mas [...] a dificuldade não nos para, quem acredita, tendo ou não condições, vai 

fazer”. Essa narrativa nos coloca em diálogo com a reflexão de Garcia e Moreira (2012, p. 26) 
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ao argumentarem que “[...] na escola real também tem aqueles que, contra tudo e todos, fazem 

um trabalho muito bom e de grande importância”. Então, é nesse trabalho que os autores e 

também nós devemos nos inspirar para discutir escola e currículo, mesmo diante de um 

cenário pouco favorável para isso.  

 Outro fator comentado pela professora Suely, sobre o qual comentamos no capítulo 

anterior, foi a falta de um coordenador pedagógico na escola. A docente considera a presença 

desse profissional muito importante, principalmente para mediar o trabalho de integração 

entre as diversas áreas. Na escola, nestes treze anos que trabalha lá, a docente relatou, “[...] só 

tiveram coordenador uma vez, por um período de uns dois anos. Então, o coordenador iria 

pensar esse currículo com profissionais de diversas áreas, não só os docentes da área 

específica como ocorre hoje”. Essa narrativa nos leva a destacar dois agentes importantes no 

desenvolvimento do currículo, apontados por Fernandes (2010, p. 18):  

 
[...] as decisões no final da cadeia de produção do currículo apontam para as 

figuras dos coordenadores e professores, que efetivam a seleção de 

conteúdos sob diversas influências: prescrições oficiais, materiais didáticos, 

demandas da comunidade etc., além de critérios próprios desses profissionais, 

que atribuirão relevância para determinados conteúdos.  

 

 A professora comentou, ainda, que, pelo fato de a escola ser um polo de inclusão, a 

instituição conta com outros profissionais como o Psicológo, mas “[...] a parte pedagógica há 

muitos anos que é o que professor pensa, o que ele busca, o que acredita”. Essa situação 

amplia ainda mais a importância do papel do professor como um mediador curricular. Diante 

de tais ponderações, entendemos que é uma preocupação crucial, pois o coordenador 

auxiliaria o docente no planejamento e desenvolvimento da sua disciplina, de modo a 

contribuir para o processo de aprendizagem do aluno. Diante disso, ao pensar nas implicações 

dessas dificudades no processo de ensino, a professora Suely foi enfática ao afirma que “[...] 

com certeza, todas essas barreiras, sejam elas financeiras ou pedagógicas, tem impacto no 

processo de aprendizagem do aluno”.  

Para a professora Ecy, os fatores que influenciam a prática curricular “[...] são externos 

e internos, pois têm as limitações próprias de cada professor”, mas, em seu relato, destacou 

também a falta de estrutura: “[...] a gente vem para uma sala de aula e você não tem material, 

só tem o pincel. Uma escola de 21 salas só possui três projetores de slides e todos estão 

sempre ocupados, um laboratório que não funciona, então, é difícil”. Ela ressaltou também 

que “[...] os fatores extracurriculares pesam, refletem na profissão e limitam o trabalho 

docente”. Pela narrativa da professora, percebemos que a falta de estrutura acaba contribuindo 
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negativamente para a prática docente, além de ser um agente desmotivador. O relato a seguir 

evidencia isso:  

 

Você traz um vídeo e não tem como passar, traz uma música, aí tem que 

levar sua caixinha para sala, seu fio, sua extensão, tudo isso cansa [...]. Aqui 

a maioria dos professores tem a malinha com vários materiais didáticos, mas 

eu não tenho. Então, tenho que ficar pedindo emprestado para as minhas 

colegas, aí você acaba desistindo, fica chato, tem que criar outros 

mecanismos (Professora Ecy). 

 

 Todas essas influências, admite a professora Ecy, “[...] acabam prejudicando o 

processo de ensino” e acreditamos que restringem de forma significativa a materialização do 

currículo na sala de aula, comprometendo a aprendizagem do aluno. Assim como em estudo 

realizado por Carmo, Selles e Esteves (2015, p. 104), os depoimentos nos ajudam a perceber 

que “[...] as professoras reconhecem que as condições de trabalho e o contexto das escolas em 

que atuam, muitas vezes, limitam a adoção de uma prática docente diferenciada, por elas 

desejada”. 

 Por outro lado, na concepção da professora Conceição, “[...] o que vai influenciar 

mesmo o planejamento é a realidade da sala de aula, é o que o docente vai encontrar, que é 

sempre um fator surpresa”. Ela explicou que até a forma como os alunos são selecionados 

influencia, por exemplo, “[...] em uma turma regular em idade e série, o planejamento flui 

melhor, porém, quando o próprio sistema faz uma „enturmação‟ com alunos de idade 

diferentes, na marioria das vezes, o desenvolvimento [do planejamento] fica comprometido". 

Então, a questão da idade parece uma coisa simples, mas de acordo com a docente, “[...] o que 

faz eles atrasarem já são questões de aprendizagem, de falta de oportunidade, ou seja, são 

problemas que estão escondidos por trás dessa questão da idade e que dificultam o 

planejamento”. Outros fatores apontados pela docente foram a falta de interesse e 

compromisso dos alunos, além da falta de estrutura, citada por todas as entrevistadas. Sobre 

este último fator, ela comentou:  

  
Eu não posso fazer uma aula que requeira projetor de slides ou que precise 

de um espaço, de uma TV, se eu não tenho esses recursos disponíveis, se na 

hora que vou utilizar, quem usou por último perdeu o cabo ou carregou. 

Então, eu tenho que planejar algo que seja possível de acontecer e aqui eu 

não tenho nada que conspire a favor não, o que eu tenho, de fato, é um 

pincel, um apagador e um quadro. 

 

Outro fator que interfere no planejamento do currículo são as imposições vindas dos 

órgãos superiores. Considerando as inúmeras pressões que tentam regular o trabalho do 
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profissional docente, os autores Selles e Andrade (2016, p. 41) destacam que “[...] talvez a 

particularidade na docência esteja na intensidade com que os professores são subalternizados 

e, no limite, silenciados sobre assuntos que dizem respeito diretamente ao núcleo de seu fazer 

profissional”. A esse respeito a professora Telma argumentou que “[...] mesmo a SEC 

determinando que essa ou aquela questão precisa ser trabalhada, no final das contas está na 

mão do professor decidir”. Na verdade, acreditamos que ele é o árbitro final. A docente 

acredita que “[...] todas as políticas que visam determinar/orientar o que deve ser ensinado na 

sala de aula, só terão, realmente, efetividade se conseguirem atingir a forma de pensar do 

professor. Se não, será apenas mais um documento e não terá efetividade”. A professora 

exemplificou que “[...] a BNCC está aí colocada, exposta, as pessoas de alguma maneira 

deram suas opiniões, tem muita crítica, tem coisas boas, aproveitáveis, mas isso só vai se 

tornar realidade se ela, de alguma maneira, ecoar na cabeça do professor como algo válido”. 

Pois, primeiramente precisam ser interpretadas pelo docente. 

Pensando nessa realidade e analisando a profissão docente em paralelo com outras 

profissões, percebemos uma especificidade da docência, que a maioria das decisões acerca do 

que ensinar, como ensinar, por que ensinar, são determinações que vem de fora do contexto 

escolar, tomadas de cima para baixo, na maioria das vezes, o professor não participa. Assim, 

importa reconhecer que essas imposições vindas dos órgãos superiores, principalmente, 

mediante a regulação pelas políticas curriculares subalternizam a prática docente e o trabalho 

do professor (SELLES; ANDRADE, 2016). Nesse sentido, Gil e Hernández (2016) fazem 

uma comparação da profissão docente com outra, destacando como essa influência externa no 

trabalho do professor é evidente. 

 
É difícil imaginar que se diga a um cirurgião como deve operar, ainda que 

existam protocolos e que as condições de trabalho sejam mediadas por 

interesses distintos. Contudo, não parece surpreender que os responsáveis 

pelas políticas educativas, os formadores e as editoras regulem as 

representações do conhecimento, as formas de ensinar e a maneira de avaliar 

o aprendizado (GIL; HERNÁNDEZ, 2016, não paginada).  

 

A esse respeito, a professora Suely percebe como negativa “[...] a prática de seguir 

modelos estabelecidos por outro município, estado ou país, sem levar em consideração o 

contexto no qual estamos inseridos, a região nordeste, em relação a outras regiões, ou seja, a 

demanda específica de cada região”. Para a docente, isso se reflete nos livros didáticos e, “[...] 

muitas vezes, o aluno acaba se aprofundando em temáticas que não fazem parte da sua 
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cultura, da sua realidade”. Desse modo, compreendemos que isso pode contribuir para que os 

conteúdos abordados sejam pouco significativos para os educandos. 

Diante das imposições às quais o professor está submetido, a professora Suely, 

compreende que, “[...] ao planejar o currículo, a atuação docente acaba limitando-se ao modo 

de executar o que os órgãos superiores determinam, pois o que o professor pode mudar é o 

mínimo”. Ela revelou que há “[...] resistência até mesmo entre professores da mesma 

disciplina, porque, infelizmente, ainda existem aqueles „profissionais‟ que optam por seguir 

integralmente o livro didático, colocando-o, muitas vezes, acima da sua própria formação”. 

Nestes casos, ele deixa de ser um recurso para subsidiar o trabalho pedagógico do professor 

para ser um instrumento limitador e uniformizador da aprendizagem, determinando o que 

ocorre no processo educativo. Isso demonstra a influência do livro didático não só no 

planejamento como também na materialização do currículo, porque ele acaba sendo um 

mediador curricular, assumindo o papel que deveria ser desempenhado pelo professor, que se 

contenta em apenas segui-lo integralmente e se exime da seleção e interpretação que 

precisaria fazer.  

Desse modo, ao invés de ser utilizado como um recurso auxiliar para conduzir o 

processo de ensino e aprendizagem, o livro didático acaba sendo explorado como o modelo-

padrão, a autoridade absoluta, o critério último de verdade. Nesse sentido, concordamos que 

os livros parecem estar modelando os professores (FREITAG; COSTA; MOTTA, 1997). 

Além disso, o professor que baseia seu trabalho unicamente no livro didático transmite uma 

visão negativa do profissional docente (FERNANDES, 2010), é, portanto, uma situação que 

precisa ser superada. 

Diante do cenário configurado pelas narrativas, carregado de dificuldades e incertezas, 

as professoras apontaram alguns fatores que, nas suas concepções, podem contribuir para que 

esse quadro seja revertido. Para a professora Telma, o investimento no professor, a formação 

e a valorização profissional são pontos cruciais, juntamente com a questão da estrutura das 

escolas que precisam ser melhoradas para possibilitar que o docente tenha condições dignas 

de desenvolver sua profissão. Além disso, a professora destacou: 

 
Essas discussões sobre currículo precisavam estar acontecendo na escola, 

porque só alterando a maneira de pensar do professor é que pode se tornar 

realidade. Porque, no final das contas, quando se fecha a porta, o que é feito 

dentro da sala é de competência do professor. Então, ele decide [...], está na 

mão dele.  
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Mesmo o professor tendo um papel tão importante no processo educativo, a realidade 

das nossas escolas demonstra que isso ainda não tem sido percebido por aqueles que podem 

contribuir de maneira mais significativa para que as mudanças ocorram. Nesse contexto, a 

professora Telma acrescentou: “[...] você vê uma política educacional como a que tem sido 

feita, que desvaloriza o professor, que sucateia as escolas, que oferece péssimas condições de 

trabalho para esse profissional e ainda dificulta que ele estude”.  Ela comentou ainda “[...] a 

dificuldade que existe para os professores poderem se afastar para fazer pós-graduação, pois o 

Estado não libera”. Além do mais, “[...] não existe nenhuma política de incentivo, por 

exemplo, para produção científica, o professor na escola não é incentivado a fazer pesquisa, 

escrever um artigo”.  

Percebemos que são vários fatores que se somam e resultam em escolas que não 

oferecem condições adequadas para que o professor possa desempenhar a docência. Com isso, 

o processo educativo fica comprometido. Diante disso, consideramos ser um “[...] 

contrassenso afirmar que o conhecimento tratado em uma escola com professores de precária 

formação profissional, dispondo apenas de uma sala de aula, sem laboratórios ou bibliotecas, 

é o mesmo tratado por outra escola, que oferece melhores condições materiais e profissionais” 

(PEDRA, 1993, p. 35). Portanto, a melhoria da educação envolve tanto as condições 

estruturais e organizacionais da escola quanto os aspetos relativos à formação e valorização 

do educador, são elementos que se complementam. 

A professora Suely suscitou outros fatores que poderiam melhorar o processo de 

planejamento curricular. Um deles foi que as escolas poderiam ter um pouco mais de 

autonomia para que os profissionais docentes tivessem uma participação mais ativa no 

desenvolvimento do currículo. Além disso, no trecho abaixo, a docente destacou ainda a 

importância de a atuação docente ser evidenciada nas pesquisas científicas: 

 
Eu gostaria que as pesquisas na área de currículo e planejamento 

demonstrassem a importância que o professor tem na construção da matriz 

curricular. Que não fosse apenas um grupo da SEC ou instâncias superiores, 

e sim o professor, aquele que conhece o aluno, conhece o [contexto] da sala 

de aula, para que ele seja ouvido, que as experiências e a formação dele 

sejam levadas em consideração, que possa opinar, participar de forma mais 

ativa na construção desse currículo, não só no planejamento [da 

materialização do currículo pensado fora da escola].  

  

Por sua vez, a professora Ecy pensa que “[...] muita coisa precisa ser melhorada, a 

começar pela formação docente. Deveriam ter mais possibilidades de formação continuada, 

porém, o Estado não tem uma política de incentivo à capacitação docente”. Nessa perspectiva, 
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é importante ressaltar que o currículo também é um instrumento dessa formação docente, de 

modo que o seu planejamento, as decisões, as escolhas, até a sua materialização em sala de 

aula têm impacto no desenvolvimento profissional docente (SACRISTÁN, 2000). Portanto, o 

desenvolvimento do currículo deve apoiar-se no desenvolvimento profissional de maneira 

recíproca (STENHOUSE, 1975 apud GOODSON, 2013), pois trata-se de uma via de mão 

dupla e essa sintonia vai contribuir para melhoria do processo educativo. 

Outro fator suscitado pela professora Ecy foi “[...] a interação com o aluno, por ser um 

elemento essencial para o processo de aprendizagem, porque a clientela de hoje é muito 

difícil”. A professora recordou que “[...] há 16 anos, quando entrou na escola, o nível dos 

alunos era diferente. Hoje em dia, mesmo pedindo, implorando para que façam a leitura de 

um livro, ainda assim, alguns não leem”. Para a docente, isso ocorre porque “[...] eles não 

percebem a necessidade do estudo nas suas vidas, o que evidencia a necessidade da 

participação da família na educação dos filhos, porque a família jogou o aluno na escola como 

se a responsabilidade fosse toda da instituição educativa”. Os depoimentos das professoras 

evidenciaram que “[...] a cada ano, o padrão de educação doméstica vem se perdendo. As 

crianças não têm limites, são indisciplinadas e faltam-lhes com respeito e obediência. [...] os 

valores que formam a personalidade do ser humano têm que ser trabalhados com muita ênfase 

na infância” (CAMPOS, 2011, p. 53). Compreendemos que esse é um ponto essencial no 

processo formativo do aluno, o trabalho da escola em parceria com a família tende a 

contribuir significativamente, pois ao ingressar na escola o aluno já traz consigo um mundo de 

sentidos construído, principalmente, pelas vivências no âmbito familiar, pelos valores 

passados pela família.  

Contrariamente às demais professoras, Conceição assume uma posição mais radical 

com relação ao que poderia ser melhorado no planejamento curricular. Ela afirmou que 

“Tinha que rasgar toda essa teoria que tem aí, pegar gente de cabeça disposta a mudar a 

questão da política educacional mesmo, a começar por essa aprovação automática em que o 

aluno sabe e se acha no direito de não estudar. Tinha que reformular tudo e começar do zero”. 

Acreditamos que esse posicionamento reflete, mais uma vez, a concepção de currículo 

assumida pela docente, que o percebe como um instrumento limitado que não prepara o 

educando para nada, aspectos vistos no capítulo anterior. Em oposição à docente, 

concordamos com Garcia e Moreira (2012), que a mudança na escola não ocorre 

simplesmente por meio de decreto de uma secretaria, nem pela pesquisa de alguém iluminado 

da universidade, pois o processo é bem mais complexo. Os autores acreditam que  
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[...] nossas reflexões, nossas pesquisas, nossas publicações, embora não 

mudem a escola nem o mundo, podem ajudar o professor a entender melhor 

esse mundo, sua escola, sua prática. Nesse movimento, pode renovar suas 

ideias, aperfeiçoar os caminhos, buscar novos rumos. Então, reflete, de nossa 

parte, a intenção de estimular o professor a refletir sobre o que faz e a 

melhorar o que faz (GARCIA; MOREIRA, 2012, p. 44). 

 

 Todos esses aspectos anunciados nos depoimentos nos levam a pensar no professor 

como o principal agente do desenvolvimento curricular. A esse respeito, a professora Telma 

reflete:  

 

O trabalho docente é muito importante porque a forma de pensar de um 

povo, de agir, passa também pela escola. Não acredito que passa 

completamente, porque a família, a comunidade onde a pessoa vive é de 

fundamental importância na construção dessa forma de pensar e de agir, mas 

a escola ocupa um papel muito importante, o professor é um formador de 

opinião mesmo.  

 

Este relato evidencia uma das principais motivações nossas para o desenvolvimento 

desse estudo que é enfatizar a importância do papel do professor no desenvolvimento do 

currículo e no processo educativo como um todo, já que o currículo é o instrumento que 

determina todo o percurso formativo do aluno e o professor tem a função de torná-lo 

realidade.  

Diante do exposto, após analisar esta categoria, é possível afirmar que além das 

motivações internas e as oriundas da escola, mencionadas na categoria anterior, é possível 

perceber que há também outros fatores externos que podem influenciar o planejamento do 

currículo. O principal deles é a infraestrutura da escola que, segundo relatos das professoras, 

muitas vezes, compromete o desenvolvendo do currículo e limita a ação docente. Pelas 

narrativas, esse problema foi atribuído à política educacional que sucateia as escolas, não 

valoriza o professor e nem oferece condições adequadas para o desenvolvimento da sua 

profissão. Em contrapartida, essa problemática tem feito os docentes optarem por adquirirem 

seus próprios recursos didáticos, a exemplo, do projetor de slides e material para aulas 

práticas, para que os alunos tenham aulas mais interessantes, mesmo sem a escola oferecer 

mínimas condições para isso.  

Outro aspecto que, mais uma vez, foi citado nas narrativas foi a falta de um 

coordenador pedagógico. Essencial para a integração entre as áreas, acreditamos que também 

seja importante para potencializar a contribuição de cada disciplina no planejamento 

curricular. Além disso, as limitações de cada professor e as imposições curriculares dos 

órgãos superiores também foram mencionadas, porém, considerando que o professor é quem 



 
 

116 

 

tem a palavra final para o que ocorrerá na sala de aula, primeiramente, essas imposições são 

interpretadas e analisadas pelo professor, o que é feito mediante as suas experiências, seu 

estoque de conhecimentos (SCHUTZ, 2012). 

Pensando nesses elementos que interferem no planejamento, as professoras acreditam 

que, em vários aspectos, o processo educativo poderia ser melhorado, a começar pela 

infraestrutura da escola, valorização e formação docente, interação com o aluno e maior 

autonomia para a escola, além da importância de investigações como esta que discutam a 

questão curricular tendo como foco o papel do professor. Sem dúvida, é substancialmente 

relevante que as pesquisas possam dar visibilidade ao papel do professor, pois, como vimos, 

no exercício da sua profissão vários elementos irão atuar conjuntamente, interferindo, 

limitando sua atuação ao planejar e materializar o currículo. 

 

5.4 A prática de planejamento curricular na trajetória docente  

  

Esta última categoria pretende demonstrar que a atividade de planejamento curricular 

sofre inúmeras alterações durante a trajetória docente, além de evidenciar quais elementos, na 

concepção das professoras, contribuem para essas mudanças, objetivamos também 

compreender de que forma os valores, crenças e atitudes podem interferir nesse processo, bem 

como na prática pedagógica. 

Ao refletir sobre a ação de planejar desde o início da carreira até os dias atuais, a 

professora Ecy reconheceu que foram muitas mudanças, as quais ela atribuiu, principalmente, 

ao conhecimento, pois ela entende que “[...] quanto mais vai conhecendo vai mudando, pois o 

conhecimento abre uma porta e quanto mais você conhece, mais enriquece e passa a analisar 

os fatos de outra forma. Percebe que faria muita coisa diferente, então, o conhecer vai se 

ampliando, abrindo um leque de possibilidades”. A professora acredita que, nesse percurso, 

“[...] o conhecimento construído é que ocasiona mudanças no planejamento. Essa trajetória 

vai ser modificada também porque a maturidade, tanto acadêmica, quanto pessoal também 

contribui para isso”. Entendemos que a trajetória profissional colabora para que a prática 

curricular sofra mudanças, pois a partir das experiências adquiridas nesse processo de tornar-

se docente muitas coisas vão sendo reavaliadas e transformadas. Isso se deve ao fato de que 

“[...] o homem em sua vida cotidiana encontra, a cada momento, um estoque de 

conhecimentos à sua disposição, que lhe serve como um esquema interpretativo de suas 

experiências passadas e presentes, e também determina sua antecipação das coisas que estão 

por vir” (SCHUTZ, 2012, p. 86). 
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Por sua vez, a professora Suely percebe que “[...] sua prática curricular também já 

modificou muito e o perfil dos alunos também”. Ela comentou que “[...] a questão da 

experiência, das vivências, a reflexão sobre o que deu certo ou não, o que os alunos abraçaram 

naquele planejamento, o que não gostaram, são fatores relevantes nessas modificações”. A 

professora Suely até exemplificou que “[...] no início da carreira, ao planejar, utilizava 

bastante modelos didáticos para trabalhar determinados conteúdos, porém, hoje em dia, a 

carga horária excessiva também tem contribuido para [limitar] essas mudanças”. Ela 

acrescenta que devido “[...] à quantidade de disciplinas fora da formação que, às vezes, 

precisa assumir, a realização das aulas acabam sendo feita com uso do projetor de slides, 

discussão de texto, debate, livro didático. Então, muita coisa modificou mesmo”. A análise 

desse relato evidencia que o aumento de carga horária é um aspecto importante na prática de 

planejar, pois com uma carga horária demasiadamente grande falta tempo para o professor 

refletir, analisar e replanejar sua ação. Como apresentado no capítulo terceiro, a docente em 

questão tem uma carga horária semanal de 60h, fato que acaba influenciando o planejar do 

currículo. 

Ademais, a professora Suely acredita que a experiência profissional foi determinante 

na sua prática de planejamento curricular, em seu relato, ela justificou: “[...] quando você 

termina o curso de licenciatura, você tem a formação, a experiência técnica, domínio do 

conteúdo, mas o como fazer você não sai da universidade sabendo. Então, é no dia a dia, na 

sala de aula, que você vai aprendendo”. A docente explicou que “[...] o conteúdo é estudado 

na universidade de forma muito aprofundada, por isso, o professor precisa simplificar aquela 

linguagem para possibilitar que o aluno compreenda”. Esse processo que a professora 

mencionou é referenciado por Chevallard, que o denomina de transposição didática do 

conteúdo. Trata-se da adequação do conhecimento científico de forma didática, de acordo 

com as particularidades tanto dos alunos quanto do conteúdo, de modo que possa ser 

trabalhado da forma mais adequada (CHEVALLARD, 1997 apud ACOSTA, 2013). Devido à 

sua importância, estudos têm procurado entender a transposição e, para isso, tem demonstrado 

algumas estratégias que a constitui, dando um tratamento diferenciado ao conhecimento que 

não foi bem entendido pelos alunos. Trata-se, portanto, de estabelecer comparações e relações 

que iluminem aspectos antes não vislumbrados, de utilizar metáforas que ajude o aluno a 

perceber o que está falando, propor exemplos etc. (GARCIA; MOREIRA, 2012). Estes são 

meios que o professor utiliza, todavia, muitas vezes, não reflete criticamente sobre eles. No 

entanto, entendemos que estes meios, associados a um cuidadoso processo de reflexão, sejam 
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imprescindíveis na materialização do currículo, pois eles vão sendo melhor explorados e 

aperfeiçoados pelo professor por meio das vivências na sua trajetória profissional.  

A professora Suely acredita que sua formação e sua trajetória foram determinantes 

para algumas mudanças que melhoraram a sua prática pedagógica e atribui isso às 

experiências vivenciadas nesse caminho. Nesse sentido, concordamos com Cunha (2005, p. 

80) ao defeder que, mesmo sendo prescritos currículos e maneiras de atuação docente, o 

professor “[...] sempre age na relação interacional de suas concepções experiências-realidade 

imediata, o que resulta na condução de caminhos desenhados a partir de sua experiência”. 

Portanto, há uma relação entre o pessoal e o profissional e isso pode ser percebido nas 

escolhas que fazemos no exercício da prática (NÓVOA, 1992), pois nossas escolhas são 

tomadas a partir do nosso mundo da vida (SCHUTZ, 2012), o que nos faz atribuir 

significados diferentes aos fenômenos que vivenciamos. Desse modo, em cada caso pautamos 

nossas ações na direção daquilo que nos parece mais adequado. Em se tratado do trabalho 

docente em que o professor, cotidianamente, precisa decidir entre várias opções possíveis na 

condução do processo educativo, isso é fundamental, pois as relevâncias e prioridades 

docentes são decididas a começar por aquilo que o professor acredita e considera como 

importante e necessário para o aprendizado do aluno. 

Para a professora Conceição, as mudanças também fazem parte da sua trajetória, 

contudo, em sua narrativa ela destacou aspectos não apontados pelas outras professoras, tais 

como as alterações na carga horária, o cumprimento do programa da sua disciplina e o perfil 

dos discentes. Destacou:  

 
No início tínhamos uma grade diferente, com quatro aulas semanais, mas 

houve uma mudança no Ensino Médio que diminuiu para três. Nessa época, 

eu conseguia trabalhar 70% [do conteúdo]. Só que, além da diminuição da 

carga horária, o perfil dos alunos mudou muito, eles chegam com mais 

dificuldades e sem o mesmo nível de compromisso. Então, hoje eu não 

trabalho metade do conteúdo que eu trabalhava a 13, 14 anos atrás. Mas eu 

não posso avançar sem que eles compreendam o conteúdo, por isso, hoje eu 

trabalho 50% do conteúdo previsto. 

  

Nessa narrativa, percebemos que o enfoque da professora é se conseguiu “dar toda a 

matéria”. Ela analisa que no início da carreira conseguia dar mais conteúdo do que 

atualmente, porém, não atribui isso a própria atuação. Esse fato nos remete à visão de 

currículo como sendo apenas uma relação de conteúdos a serem ministrados para o aluno. 

Contudo, ao pensar na importância da sua trajetória profissional no planejamento do 

currículo, a docente afirma: “Eu acho que, na verdade, ano após ano a gente melhora pela 
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experiência”. Continuando, a professora Conceição explicou que “[...] é muito prática, então, 

não costumo fazer aquele plano de curso com os objetivos, metodologia etc., pois já tenho a 

aula pronta”. Ela entende que “[...] é muita teoria, por isso, já tem em mente tudo o que vai 

fazer, sabe exatamente a sequência dos conteúdos, o que é mais relevante para o aluno, o que 

vai trabalhar com eles e, ano após ano, a minha experiência faz com que o processo aconteça 

de forma mais tranquila”.  

Ademais, é preciso ressaltar que os valores, crenças e atitudes de cada professor 

também interferem na sua prática docente, pois ao realizar a mediação curricular o docente 

acrescenta à sua prática seus próprios modos de atuação, desenhados com base nas suas 

experiências, valores, crenças e concepções acerca do processo educativo (CUNHA, 2005). 

Desse modo, vale ressaltar, de acordo com Campos (2011, p. 43), que  

  
As crenças são faculdades que os docentes internalizam antes mesmo de se 

tornarem professores, ainda como alunos. São de caráter pessoal, emocional 

e se articulam como um sistema hierárquico de filtragem sobre o que é 

verdadeiro no ensinar. As crenças se consolidam com o tempo, na medida 

em que as experiências se cristalizam de forma exitosa. Portanto, o 

professor, ao assumir a docência, traz consigo elementos condicionantes que 

interferem na sua prática.  

 

Sobre esse aspecto a professora Ecy relatou: “Tudo é a ideologia e perpassa por ela, 

por aquilo que você acredita, por suas filiações, está intrínseco e não tem como fugir disso. 

Tenho meus valores, minha posição, é a minha marca que está ali. Então, enquanto docente eu 

sei que eu formo e aproveito as oportunidades para formar”. Nesse sentido, importa ressaltar 

que o currículo escolar está carregado por ideologias e, do mesmo modo, isso se expressa na 

maneira que esse currículo é interpretado, configurado e traduzido na prática pelo professor. 

Nessa perspectiva, Pedra (1993) julga não haver nada de estranho em considerar que as 

ideologias dominantes nos conteúdos curriculares também reflitam as formas ideológicas 

dominantes na cultura de uma sociedade. 

Para a professora Suely, os valores, crenças e atitudes estão implícitos na prática 

docente, ela acredita ser “[...] difícil um professor entrar na sala de aula e ser totalmente 

neutro, deixar do lado de fora tudo aquilo que ele acredita”. Nesse sentido, compartilhamos do 

entendimento de Goodson (1992), que a prática educativa é intensamente influenciada pelo 

estilo de vida do professor dentro e fora da escola, bem como pelas suas identidades e 

culturas. Relacionando esse pensamento à fenomenologia schutziana, podemos afirmar que o 

mundo da vida do sujeito tem impacto na sua ação docente, na forma como concretiza o 

currículo na sala de aula. 
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A professora Suely explicou também que em alguns assuntos de Biologia, como 

origem da vida, é preciso apresentar as duas visões para que o aluno, a partir daquilo que ele 

acredita, possa saber se posicionar. Desse modo, a docente defende que o professor precisar 

ter em mente que pode influenciar na vida daquele aluno, pois ele está em formação. Portanto, 

destaca ela, as atitudes precisam ser bem pensadas, porque muitas vezes os alunos acabam 

tendo o professor como referência, então, suas qualidades, a maneira de tratar o aluno, a 

afetividade influenciam muito também. Ao análisar este relato, acreditamos ser necessário 

salientar que o conhecimento construído pelo professor não é interpretado na neutralidade, 

porque sua história pessoal, suas crenças, bem como suas concepções atuam como filtros 

interpretativos que dão direção e sentido ao conhecimento que transmite (PEDRA, 1993). A 

maneira como cada docente interpreta as situações vivenciadas no contexto escolar são 

assimiladas diferenciadamente, pois cada docente se encontra em uma situação biográfica 

determinada, o que o faz perceber os fatos de maneira pessoal, mediante seu mundo de 

sentidos (SCHUTZ, 2012).  

A professora Conceição também percebe a influência dos valores, crenças e atitudes 

na prática docente. Ela acredita que, diante de histórias difíceis dos alunos, o professor precisa 

contribuir para a sua formação. A docente destacou:  

 
Os alunos sabem, exatamente, a forma que eu penso e não perco a 

oportunidade de fazer a diferença na vida deles, porque muitos desses alunos 

têm histórias de vida difíceis. [...] então, eu passo valores sim! Eu não aceito 

palavrão em sala de aula. Passo para eles a questão do respeito ao próximo e 

acabo deixando, de certa forma, claro aquilo que eu acredito. Deixo claro 

que eu não negocio princípios [...], mostro para eles que vivemos num 

mundo de hipocrisia, onde mentir, enganar é mais fácil [...] do que encarar as 

coisas como, de fato, elas são.  

 

Assim como as demais professoras, Telma também acredita na interferência dos 

valores, crenças e atitudes na sua prática de planejamento. Ela argumentou que “[...] da 

mesma maneira que já se disse em algum momento que a ciência não é neutra, o trabalho do 

professor também não é neutro. Por isso, acredito que é impossível isolar aquilo que eu sou, 

deixar lá fora e aqui eu sou professora, é impossível!”. Da mesma forma, segundo Apple 

(2002a), o currículo também não é neutro, pois é fruto de tensões, conflitos, é resultado de 

uma seleção realizada por um determinado grupo. Em consonância, Sacristán (2013) explica 

que o currículo é um território controverso e conflituoso, por isso não é neutro. 

A professora Telma explicou ainda que aquilo que o docente acredita, valoriza e 

considera como relevante, ele acaba levando para a sua prática. Portanto, na sua trajetória, o 
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professor acaba adquirindo, desenvolvendo e sustentando crenças e teorias a respeito da 

prática, sendo que essas crenças são proposições, premissas que o professor mantém sobre o 

que considera verdadeiro (ACOSTA, 2013). Por este motivo, elas acabam influenciando a 

prática docente, pois atuam como um sistema de referência no trabalho do professor. Nesse 

sentido, compartilhamos do entendimento de Goodson (1992) de que há uma forte ligação 

entre o aspecto pessoal e a prática docente, não sendo possível, portanto, que o professor atue 

sem considerar esta relação.  

Assim como os demais processos do universo educativo que com o passar do tempo 

vão sendo modificados, acreditamos que o planejamento do currículo também vai, 

constantemente, sofrendo mudanças, seja por fatores internos ou externos à escola ou próprios 

do professor, todos esses elementos, como já vimos, tem impacto no planejamento da ação 

docente. Nesse sentido, os dados apresentados nesta categoria demonstram que as professoras 

acreditam que o ato de planejar já sofreu inúmeras mudanças no decorrer da sua trajetória 

docente. Essas mudanças foram atribuídas, principalmente, às experiências, ao conhecimento 

adquirido e à maturidade acadêmica e pessoal. Deste modo, concordamos com as professoras, 

pois de acordo com a fenomenologia schutziana, as experiências passadas funcionam como 

um referencial ao qual recorremos para interpretar e analisar as diversas situações na vida. 

Defendemos que essas experiências, além de serem fundamentais para subsidiar as escolhas 

docentes, também são essenciais no desenvolvimento da prática de planejar o currículo. 

Além disso, salientamos nesta categoria que, na concepção das professoras, os valores, 

crenças e atitudes também interferem na prática de planejar. Elas deixaram claro que não 

perdem a oportunidade de formar, de passar valores e fazem isso por acreditarem que, deste 

modo, estarão contribuindo para a formação do aluno. Além disso, foi evidenciado pelas 

professoras que a profissão docente não é neutra, por isso, o professor não deixa de ser quem 

ele é ao entrar na sala de aula. Cabe, portanto, reafirmar que tudo aquilo que ele acredita e 

defende como sendo importante vai subsidiar suas ações e se materializar em sua prática 

pedagógica. 

Por fim, compreendemos que a análise construída neste capítulo se conecta com a dos 

anteriores, pois a história de vida e as motivações para a docência estão relacionadas com a 

maneira como cada professor interpreta o currículo e desenvolve a atividade de planejamento 

curricular. Com base nos postulados de Schutz (2012), defendemos que tudo isso é feito 

mediante as experiências vivenciadas pelos sujeitos, constituindo o estoque de conhecimentos 

utilizado como referência para a atuação docente. O fato de cada professor estar numa 

situação biográfica determinada (SCHUTZ, 2012) faz com que as situações de ensino sejam 
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percebidas subjetivamente, ao mesmo tempo, justifica o modo como, individualmente, o 

docente interpreta a realidade e estabelece as relevâncias, prioridades e objetivos a serem 

perseguidos na materialização do currículo escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo teve como foco o planejamento curricular na perspectiva docente, 

realizado com o intuito de identificar os sentidos que docentes do Ensino Médio atribuem ao 

currículo e ao seu planejamento, enfatizando de que maneira planejam o que será 

materializado na sala de aula. Em função do nosso objeto de estudo, optamos por desenvolver 

este trabalho mediante uma abordagem fenomenológica, que buscou compreender os 

fenômenos com base no ponto de vista dos sujeitos que os experienciam. 

Desse modo, esta pesquisa se sustentou no tripé constituído pela fenomenologia, pela 

ideia de que o currículo é interpretado pelo docente e pela concepção de professor como 

mediador curricular. Essa tríplice perspectiva contribuiu significativamente para o estudo dos 

sentidos atribuídos pelos professores ao planejamento curricular, pois a fenomenologia parte 

do princípio de que o mundo de sentidos é uma realidade interpretada e válida 

intersubjetivamente, de modo que não existe uma realidade única, mas realidades distintas 

construídas pelos sujeitos por meio das suas experiências. Sendo assim, considerando que a 

compreensão dos fenômenos é feita mediante a atribuição de sentidos, o estudo com 

fundamento na fenomenologia toma como ponto de partida a perspectiva dos sujeitos que os 

vivenciam, pois é com base no estoque de conhecimentos constituído pelas experiências, 

vivências e história pessoal, que eles se orientam nas inúmeras ações da vida (SCHUTZ, 

2012).  

Nessa perspectiva, as professoras puderam revisitar sua história para enunciar os 

motivos que as fizeram optar pela docência como profissão. Entre estes motivos, destacaram o 

gosto pela docência, a influência familiar, a imaturidade, a inexperiência profissional e as 

oportunidades no mercado de trabalho. Apesar de o ingresso no magistério não ter sido uma 

motivação interna da maioria das docentes, todas apresentaram razões para continuarem a 

exercê-la. Ao interpretar a realidade escolar a partir do seu mundo de sentidos, cada 

professora pode refletir sobre a sua profissão, porque somente com esse ato de atenção é que 

teriam condições de perceber e analisar os reais motivos para as suas ações, as quais são 

sempre intencionais.  

Os relatos evidenciaram um cenário permeado por inúmeros desafios, algumas vezes 

relacionados aos alunos, à direção, à falta de coordenador pedagógico, aos colegas, às 

condições organizacionais e estruturais da escola e até mesmo ao próprio professor. 

Entendemos que o enfrentamento dessas situações é fundamental para que o professor tenha 
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convicção das implicações que a sua opção pelo magistério acarreta, bem como as suas 

responsabilidades enquanto profissional do ensino. 

Nesse contexto, a fenomenologia schutziana subsidia a compreensão de que a prática 

docente é impregnada de sentidos e, desse modo, precisa ser percebida em toda a sua 

complexidade, pois a situação biográfica de cada docente refletirá nessa prática, inclusive, na 

forma como o sujeito interpreta, planeja e materializa o currículo. Logo, abordar aquilo que é 

significativo para o professor é, de certa forma, evidenciar as razões que subsidiam as suas 

ações docentes. A esse respeito, notamos que os sentidos atribuídos ao currículo transitam 

entre dois opostos, a maioria das narrativas o revela como um instrumento de significativa 

importância no processo educativo, o percurso de formação discente e fundamento de todo o 

processo formativo do aluno. Porém, é percebido também como algo limitado, tendo, neste 

caso, sua relevância reduzida. 

Diante do exposto, defendemos que essa diversidade de sentidos sobre o currículo é 

resultado da interpretação pessoal da realidade que cada docente construiu por meio das suas 

experiências, ou seja, do seu mundo da vida (SCHUTZ, 2012). A trajetória individual de cada 

professora contribui para que tenhamos visões distintas do currículo, mesmo elas estando 

inseridas no mesmo contexto escolar, compartilhando das mesmas dificuldades. Além disso, 

com fundamento na teoria que subsidia esse trabalho, entendemos que o currículo abarca 

muito mais que a mera relação de conteúdo, um programa a ser cumprido, pois ele é o ponto 

de partida e de chegada de todo o processo educativo, que vai direcionar o trabalho docente 

para que as finalidades da escola sejam cumpridas. 

Essa discussão sobre o currículo possibilitou compreender o modo como ele é 

desenvolvido no campo de estudo, o qual se realiza em diferentes momentos, com fases que 

se complementam, a começar pela realização da jornada pedagógica, seguida da discussão 

entre as áreas, depois a produção do plano de unidade e, por fim, do planejamento na área. 

Nesse percurso, a atuação docente ocorre de maneira mais significativa na etapa de 

planejamento, tanto individual quanto coletivo, o professor é, portanto, o agente mais 

importante na concretização desse currículo. No entanto, as entrevistadas defendem que o 

professor deveria ter mais autonomia, já que a ele cabe traduzir a proposta curricular da escola 

em ações pedagógicas que proporcionem aos alunos experiências de ensino que auxiliem o 

seu processo de aprendizagem.  

Notamos, ainda, a existência de diferentes finalidades atribuídas ao currículo no 

processo formativo no Ensino Médio, por exemplo, educar para a vida, preparar para o 

vestibular e para as avaliações externas e capacitar para o mercado de trabalho. Porém, nos 
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chamou atenção a influência das avaliações externas no desenvolvimento do processo 

educativo, muitas vezes, até determinando o que deve ou não ser abordado, cerceando a 

autonomia docente. Pensamos que seja uma realidade na qual o objetivo do currículo deixa de 

ser a formação para a vida, como ressaltado pelas professoras, e passa a ser preparar para os 

exames, o que acaba restringindo o processo formativo do aluno. 

Por outo lado, a ideia de que o currículo é interpretado pelo docente (ACOSTA, 2013) 

nos oferece fundamentos para apreender que antes de ser materializado na sala de aula, ocorre 

a interpretação, reelaboração, ressignificação das ideias inicialmente propostas no currículo 

prescrito, mediante o estoque de conhecimentos de cada docente, por meio do qual ele pensa, 

planeja e concretiza sua prática (SCHUTZ, 2012). É quando o professor atua como um 

mediador decisivo entre o currículo estabelecido e os alunos (SACRISTÁN, 2000), afinal, ele 

é o principal agente responsável por concretizar o projeto curricular. Dessa forma, importa 

salientar que toda interpretação se fundamenta num estoque de experiências anteriores, tanto 

próprias quanto as que são comunicadas por pais e professores, as quais funcionam como 

referência para atuação do sujeito (SCHUTZ, 2012). 

Nessa perspectiva, apreendemos que o desenvolvimento do currículo, no campo de 

estudo, compreende o transitar entre a teoria e a prática, o que ocorre em diferentes etapas, 

conforme mencionado anteriormente, sendo que o professor atua mais intensamente no 

planejamento do currículo. Deste modo, vale ressaltar que a ação de planejar depende, 

sobretudo, do significado atribuído a ela (SACRISTÁN, 2000). Esta etapa, segundo as 

entrevistadas, corresponde ao processo no qual o currículo é organizado, interpretado e 

concretizado na sala de aula pelo professor e é perpassado por inúmeros fatores 

internos/externos que influenciam e, por vezes, determinam o que será realizado no âmbito 

escolar. Para as professoras, o planejamento é, portanto, um instrumento que direciona o 

trabalho docente, além de dar mais segurança ao professor no desenvolvimento da sua prática. 

Este cenário nos leva a perceber a complexidade do papel do professor, que vai além 

do que um mero executor do currículo, ele é o protagonista de todo o processo que objetiva à 

aprendizagem, pois, conforme destacam Moreira e Candau (2007), ele é um dos grandes 

artífices no processo de materialização do currículo na sala de aula. Por isso, julgamos 

importante a continuidade de estudos para que possam investigar como o professor planeja, o 

que prioriza, quais suas motivações e relevâncias e o que fundamenta suas escolhas. 

  Ao tratarmos sobre as relevâncias e prioridades docentes no planejamento do 

currículo, foram apontados vários aspectos: aquilo que é mais relevante para o aluno, a 

educação para a vida, as avaliações externas, a questão dos conteúdos que servirão de base 
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para o aluno e, por fim, a articulação entre objetivo, conteúdo e método para manter a 

funcionalidade do planejamento. Diante disso, acreditamos que os diferentes aspectos 

apontados pelas professoras demonstram como a realidade é pessoalmente interpretada pelas 

docentes, o que, segundo Schutz (2012), ocorre mediante o seu estoque de conhecimentos e 

situação biográfica determinada, o que acarreta visões distintas do mesmo fenômeno 

educativo. 

Ademais, foram citados vários elementos que interferem na prática curricular, dentre 

eles a falta de infraestrutura da escola, ausência de um coordenador pedagógico, limitações 

próprias de cada professor, realidade da sala de aula, turmas irregulares, falta de interesse e 

compromisso dos alunos, bem como as imposições vindas de órgãos superiores. Entendemos 

que esses fatores refletem na profissão e limitam o trabalho do professor, além de interferirem 

de forma significativa no desenvolvimento do currículo e, consequentemente, no processo de 

aprendizagem do aluno. Diante deste cenário, o investimento no professor, sua formação e 

valorização profissional, juntamente com a questão da infraestrutura das escolas foram 

apontados como pontos cruciais que precisam ser priorizados para possibilitar que ele tenha 

condições dignas de desenvolver a docência. 

Nessa pespectiva, entendemos que a discussão promovida neste trabalho colabora na 

compreensão da importância do papel docente no planejamento do currículo, pois as decisões 

curriculares impactam diretamente na formação e desenvolvimento do educando. Daí a 

relevância em estudar a maneira como o currículo e seu planejamento são apreendidos pelos 

docentes no desenvolvimento da sua prática pedagógica. Nesse percurso, acreditamos que a 

abordagem fenomenológica, baseada em Schutz (2012), ajudou-nos a compreender que a 

história de vida de cada professor está intimamente relacionada com a maneira que ele exerce 

a sua profissão. Ao mesmo tempo nos ajudou a perceber a força que as experiências, o 

estoque de conhecimentos, a situação biográfica determinada (dispositivos estudados por 

Schutz) de cada professor exerce nesse processo, essencialmente, ao refletir sobre as escolhas 

e decisões assumidas ao planejar o currículo, bem como em todo o seu fazer educativo.  

Por fim, pretendemos que esta pesquisa possa alimentar as discussões no campo do 

currículo e, que ao abordar o planejamento do currículo na perspectiva do professor, 

possamos ressaltar a importância da profissão docente ser reconhecida, considerando a sua 

relevância no processo de desenvolvimento do currículo, de modo que o profissional docente 

possa ser visto não como um mero cumpridor das políticas curriculares, mas o elemento 

central desse processo. Ao professor cabe, portanto, a importantíssima tarefa de interpretar a 

proposta curricular da escola, transformando-a em ações educativas que estimulem o interesse 
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dos alunos e contribuam para o seu processo de aprendizagem. Defendemos, por fim, que 

nenhuma política educacional será efetiva se não for voltado o olhar para aquele que é o 

principal responsável pelo processo educativo – o professor. Desse modo, assinalamos como 

possibilidade de continuação do estudo dessa temática, a realização de uma pesquisa 

etnográfica, com objetivo de compreender de que forma o planejamento curricular docente se 

materializa no contexto da sala de aula. 
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APÊNDICE A  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde 

 

 

Prezado(a) Professor(a),  

 

A pesquisa intitulada “Planejamento curricular: narrativas de professores do Ensino 

Médio” que tem como pesquisador responsável o Prof. Dr. Edinaldo Medeiros Carmo e como 

pesquisador-colaborador a mestranda Maria Narleide de Oliveira Castro, integra a linha de pesquisa 

Currículo e Práticas Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Este estudo tem como objetivo geral: Compreender os 

sentidos que professores do ensino médio atribuem ao planejamento curricular.  

Para a produção dos dados tomaremos informações por meio de entrevistas e você poderá 

verificar o que foi registrado e permitir ou não o uso das informações obtidas. Os dados coletados 

serão usados na elaboração de uma dissertação de mestrado e serão analisados apenas pelos 

pesquisadores, sendo que os resultados serão utilizados, somente, para fins científicos. 

Ressaltamos que seu anonimato será preservado, bem como será respeitada a sua integridade 

física, psíquica, intelectual, social, moral, cultural e espiritual. Destacamos, também, que a sua 

participação é voluntária e não implicará nenhum tipo de remuneração, podendo abandonar o estudo a 

qualquer momento se assim desejar, sem nenhum prejuízo individual ou para sua família. Caso haja a 

necessidade de esclarecimentos adicionais ou alguma dúvida, poderão ser dirimidas antes, durante ou 

depois desta pesquisa com os pesquisadores pelos telefones (77) 98841-3526 ou (77) 98872-0068. E 

na existência de algum desconforto, ou alguma informação cedida lhe traga constrangimento ou 

prejuízo, você poderá suspender e desistir de participar, a qualquer tempo.  

Este projeto foi cadastrado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (UESB), o qual, de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde, tem como objetivo assegurar “o respeito pela dignidade humana e pela especial proteção 

devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos”. Maiores informações 

podem ser obtidas pelo telefone: (73) 3528 9727. Por fim, após ler e compreender o conteúdo deste 

termo, caso esteja de acordo, o(a) senhor(a) precisará assinar duas vias deste termo, uma que ficará em 

sua posse e a segunda que será arquivada por cinco anos conforme a resolução 466/2012 do CEP.   

 

Vitória da Conquista-BA, _____ de ______________ de 2016. 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

 

  

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) - 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia  

CAP - 1º andar Av. José Moreira Sobrinho, S/N - 

Bairro: Jequiezinho CEP: 45.206-510  

Jequié – Bahia (73)3528 9727 

cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br 

 

Maria Narleide de Oliveira Castro 

E-mail: <naycastro15@gmail.com>. 

Rua José Firmo Dias, nº 75 – Apto. 201 

Felícia – Vit. da Conquista-BA 

Tel.: (77)988413526; (73)99122-4853 

 

Prof. Dr. Edinaldo Medeiros Carmo  
E-mail: <medeirosed@ig.com.br> 

Tel.; (77) 98872-0068 
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APÊNDICE B 

Roteiro para entrevista semiestruturada
7
 

Entrevistado: __________________________________  Data: _____/_____/_____ 

Recursos ___________________ 

 

BLOCOS  

 

OBJETIVO DO 

BLOCO  

 

QUESTÕES 

ORIENTADORAS  

 

PERGUNTAS DE 

RECURSO  

 

 

BLOCO 1 

 

LEGITIMAÇÃO 

DA ENTREVISTA 

 

 

Procurar os 

entrevistados e em 

conversa, saber da 

possibilidade de 

colaborarem com o 

desenvolvimento da 

pesquisa; informar 

sobre o uso do 

gravador; explicitar o 

problema, o objetivo e 

as contribuições do 

estudo; colocar os 

entrevistados na 

condição de 

colaboradores; garantir 

a confidencialidade dos 

dados; explicar o 

procedimento. 

 

  

 

BLOCO 2  

  

HISTÓRIA DOS 

 

Obter dados sobre as 

motivações para ser 

professor(a), bem como 

informações referentes 

à formação acadêmica e 

 

Comente o motivo que 

o(a) levou a optar pela 

docência como 

profissão e sobre suas 

experiências 

 

 O que o (a) levou a 

ser educador(a)? 

 Como foram as suas 

experiências no ensino 

                                                           
7
 Roteiro de entrevista re-elaborado, em termos de formatação, a partir de modelo sugerido por Amado (2013), 

durante Estágio de Doutoramento na Universidade de Coimbra, Portugal, com o objetivo de oferecer maior 

organicidade ao instrumento de produção de coleta de dados, a entrevista semiestruturada, conservando o 

conteúdo inicial das entrevistas (CRUSOÉ, 2014, p. 56).   
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SUJEITOS 

 

Características dos 

sujeitos, motivação 

para a docência, e 

trajetória acadêmica 

e profissional. 

 

trajetória profissional, 

para identificar 

elementos que 

possibilitem a 

caracterização dos 

sujeitos, suas trajetória 

de vida e profissional e 

relacionar com a prática 

de planejamento 

curricular desenvolvida 

na escola dos 

participantes da 

pesquisa. 

formativas e 

profissionais. 

 

médio, superior e no 

contexto de trabalho? 

 O que o(a) levou a 

escolher esse curso? 

 Há quantos anos 

leciona?  

 Em quais séries e 

disciplinas leciona 

atualmente?  

 Qual a sua carga 

horária semanal?  

 Relate alguma 

experiência que 

considere marcante em 

sua trajetória 

profissional.  

 

 

BLOCO 3 

 

CONCEITOS 

 

Conceituação de 

currículo e 

planejamento 

escolar. 

 

 

Obter informações 

sobre como os docentes 

conceituam o currículo 

e seu planejamento, e o 

papel docente no 

desenvolvimento do 

currículo, identificando 

elementos que 

caracterizem a dinâmica 

de planejamento 

curricular docente. 

 

 

 

Como você conceitua o 

currículo escolar? E o 

planejamento 

curricular? 

 

 

 

 

 

 Qual deve ser a 

função do currículo no 

processo educativo? 

 Qual deve ser o 

objetivo principal do 

currículo do ensino 

médio? 

 Qual o objetivo do 

planejamento realizado 

pelo professor antes da 

materialização do 

currículo na sala de 

aula? 

 Qual o papel do 

professor no processo 

de desenvolvimento do 

currículo?  

 

BLOCO 4 

 

 

Obter informações 

sobre as ações que 

orientam ou deveriam 

 

Fale sobre como é 

realizado o 

planejamento 

 

 Há participação 

docente?  

 Vocês discutem 
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ESTRATÉGIAS  

 

Estratégias para 

orientar a ação no 

processo de 

desenvolvimento do 

currículo na escola. 

 

 

orientar o processo de 

planejamento curricular 

para compreender de 

que forma é realizado o 

planejamento do 

currículo na escola 

campo de estudo. 

 

curricular na escola? coletivamente a 

proposta curricular da 

escola?  

 Quem decide o que e 

como deve ser 

ensinado? 

 Há algum fator que 

influencia o 

planejamento do 

currículo? De que 

forma? 

 Como você entende a 

dinâmica do 

planejamento curricular 

diante das imposições 

da Secretaria de 

Educação (currículo 

mínimo)? 

 O que você acha que 

poderia ser melhorado 

nesse processo? 

 

 

BLOCO 5 

 

PLANEJAMENTO 

 

O papel do Professor 

na dinâmica de 

planejamento 

curricular. 

 

 

Obter dados sobre a 

prática de planejamento 

docente, para 

compreender de que 

forma o professor 

planeja o currículo que 

será materializado na 

sala de aula. 

 

 

 

 

Comente sobre os 

meios que você utiliza 

para realizar o 

planejamento da(s) 

disciplina(s) que 

leciona? 

 

 

 

 

 

 

 

[Apenas para 

 

 Você tem autonomia 

para realizar esse 

planejamento ou 

existem escolhas que já 

estão pré-definidas 

dentro da escola? 

 O que fundamenta 

suas escolhas?  

 Que fatores 

dificultadores e/ou 

facilitadores você 

percebe nessa prática? 

 Isso tem alguma 

implicação no processo 

de ensino? 

 

 Que fatores 
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professores que 

lecionem disciplina 

diferente da sua 

formação]. Fale sobre 

como é fazer o 

planejamento de uma 

disciplina para a qual 

não foi formado(a)? 

 

Como você avalia sua 

prática de 

planejamento do início 

da carreira e a que 

você realiza hoje.  

dificultadores e/ou 

facilitadores você 

percebe?  

 Isso tem alguma 

implicação no momento 

de materializar esse 

currículo na sala de 

aula? 

 

 Percebe mudanças? 

A que você atribui? 

 

 

BLOCO 6 

 

CRENÇAS E 

VALORES 

 

Crenças, valores, 

atitudes, limites e 

possibilidades que 

permeiam a dinâmica 

de planejamento do 

currículo.  

 

 

 

 

 

Obter dados sobre a 

importância, as 

relevâncias, as 

prioridades, os limites e 

as possibilidades que 

permeiam a prática de 

planejamento 

curricular, para 

conhecer os sentidos 

atribuídos pelos 

docentes ao 

planejamento que 

antecede a 

materialização do 

currículo na sala de 

aula. 

 

O que você considera 

mais relevante no 

planejamento do 

currículo? 

 

 

 

Quais limites e 

possibilidades você 

percebe na realização 

do planejamento 

curricular da(s) sua(s) 

disciplina(s)?  

 

O que você considera 

importante na 

realização de um bom 

planejamento do 

currículo? 

De que forma seus 

valores, crenças e 

atitudes interferem 

nessa prática docente? 

 

 Quais critérios você 

utiliza para selecionar 

os conteúdos a serem 

trabalhados em suas 

aulas?  

 O que você prioriza? 

O que determina essa(s) 

prioridade(s)? 

 

 Que importância 

você atribui a sua 

trajetória profissional 

nesse processo? 

 

 

 

 

  Você gostaria de 

fazer alguma 

consideração, ou 

destacar algo que julgue 

ser importante? 
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APÊNDICE C 

Análise de conteúdo das narrativas das professoras sobre o tema “O Ser docente em 

questão: histórias e reflexões” 

Categoria Unidade de Contexto/Registro 

 

 

 

A docência como 

profissão: 

motivações e 

desafios. 

 

Primeiro motivo, porque sou filha de professores, nasci numa casa de 

professores, é um, a gente vive no mundo da escola, acaba vivendo 

aquele universo, que a gente acaba sendo atraído. Meus pais eram 

apaixonados pelo trabalho deles, isso de alguma forma atingiu a gente, 

todos os filhos, mesmos os que não são licenciados, de alguma forma 

passa, passaram ou passam agora por uma sala de aula como professores 

(Professora Telma). 

Fiz dois vestibulares para administração e batia na trave. Aí na época não 

era matemática, era ciências exatas, aí eu fiz vestibular e passei, e me 

tornei professora a partir daí, nunca planejei não. Não foi visando à 

questão financeira, não foi me vendo em sala de aula, foi porque eu 

não sabia o que eu queria para a minha vida mesmo, eu trabalhava no 

comércio e tentava administração e por duas vagas, três eu não consegui 

entrar, ia para uma segunda lista e não entrava, ficava sempre na trave, e 

matemática quando Gisélia me falou eu pensei sabe de uma eu vou fazer 

ciências exatas, aí fiz passei e pronto, aí sim, quando saiu o resultado 

que eu abri mão do meu trabalho no comércio, aí eu comecei a focar 

“quero ser professora e quero ser professora do estado”, no quinto 

semestre eu fiz o concurso, passei, e quando eu terminei, eu tenho 14 anos 

que concluí o meu curso e 14 anos de sala de aula (Professora Conceição). 

 É, então, é a questão da docência pra mim não foi tanto uma opção, eu 

fiz a opção pelo curso de biologia, e aí é no curso de biologia teve 

algumas áreas que eu me identifiquei mais, e aí acabou indo pra área 

da licenciatura mesmo. Hoje em dia, eu gosto do que faço, mas na 

época foi por inexperiência mesmo, é a questão da licenciatura ou 

bacharelado é, nessa idade a gente pensava muito na questão do 

mercado de trabalho o que é que estava, então não foi muito uma opção a 

licenciatura na época, mas depois eu fui conduzida a isso, a questão dos 

concursos, as oportunidades de empregos que apareceram (Professora 

Suely).  

Eu gosto do que eu faço, isso é nato entendeu? Eu sei fazer outras coisas, 

mas eu gosto de ensinar, eu gosto de lidar com gente, principalmente 

adolescentes, eu gosto do que eu faço (Professora Ecy). 

Eu nunca planejei me tornar professora, sou filha de uma professora 

frustrada, então minha mãe sempre levou sala de aula como um fardo 

muito grande, era um peso muito grande, então tudo que eu não 

queria na minha vida era me tornar professora, porque ela sempre me 
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empurrou para ser algo que ela não, porque ela detestava sala de aula, e aí 

quando eu me tornei professora e fui para a sala de aula comecei com 

as experiências eu vi que não era tão pesado, é cansativo, é?! Mas não 

tão pesado como minha mãe achava, o que fazia a diferença era o fato 

de ela não gostar e eu me identifiquei muito (Professora Conceição). 

No começo era assim aquele encantamento, e depois de uns sete anos, 

a própria diretora, um dia eu fiz um desabafo aí ela disse “E tá 

acabando o encanto”, então você percebe que você sozinho não 

consegue fazer muita diferença não, que você quer ensinar, mas se o 

aluno não quiser aprender, se a família não participar do processo 

você não consegue avançar, e num momento de angústia, num momento 

em que eu estava muito insatisfeita com sala de aula, por não ter retorno 

no meu trabalho, que é um retorno assim, você não tem como medir, 

conhecimento você não mede, aí é aquela coisa frustrante, principalmente, 

com o fundamental, porque você trabalha com 7ª série 8ª, mas você pegar 

adolescente que não quer nada e a família ausente. E essa realidade ela 

piora a cada ano. Agora, não consigo me desligar daqui pela 

estabilidade e por não fazer as coisas mais ou menos, eu gosto, meu me 

apego aos meninos, eu gosto, não é aquele fardo que minha mãe carregou 

a vida inteira, então eu venho para cá sem nenhum peso, mas hoje eu 

separo as coisas, meu tempo aqui não serve mais para me frustrar e 

me adoecer, eu não absorvo, hoje aprende quem tá disposto, me dedico 

com esses, mas não me acaba mais os que não querem nada, cada um na 

sua, converso com os pais, oriento, cumpro com meu papel, mas não me 

permito mais me adoecer emocionalmente por conta dessa realidade que 

não depende de mim, são muitos fatores, e á questão familiar, política 

mesmo, de 14 anos para cá já não existe mais reprovação, já não existe um 

projeto que dê conta desses meninos que não são acompanhados, e que 

eles sabem que não precisam estudar, a questão do respeito ao professor 

(Professora Conceição). 

A Secretaria de Educação informou, a partir de agora a escola é uma 

escola de inclusão, como lidar com isso, como adaptar esse currículo, 

como fazer essa flexibilidade nos meus planos de aula, como eu vou 

incluir esse menino, porque incluir não é só fazer um piso tátil, 

adaptar uma porta, não é isso, é ele está e estar de fato, participando, 

ativo naquele ambiente. Então, nós fizemos um grupo e formos fazer 

uma Especialização em Educação Inclusiva, para entender melhor o aluno 

que a gente tá lidando, conhecer esse universo novo, tudo muito novo pra 

gente e esse novo causa um estranhamento, a gente ficou meio, sem saber 

lidar (Professora Ecy).  

O coordenador pedagógico, na rede estadual hoje, é uma figura rara, o 

Estado tem tirado os coordenadores, ele não abre concurso, ele desvia 

os pedagogos da função deles e não garante que o coordenador 

pedagógico esteja escola, por exemplo, nos estamos numa escola aqui 

desse tamanho e não temos coordenador, para o trabalho acontecer aqui 
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colegas que são professores licenciados são liberados de pouquíssimas 

horas na carga horária para fazer um trabalho que seria de um 

coordenador, então são os tais articuladores de área, o Estado criou 

esse nome bonito para que um professor como eu ou qualquer outro 

tome para si a responsabilidade que seria de um coordenador e é algo 

muito difícil. O licenciado não tem os elementos para fazer esse 

trabalho de coordenação, a gente não pode passar por cima da 

importância da formação de um pedagogo, não é possível isso, a leitura, a 

possibilidade de ampliar a discussão, de articular as áreas entre si, as 

disciplinas entre si, um professor licenciado não tem essa condição, a 

formação dele não dá conta disso (Professora Telma). 
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APÊNDICE D 

Análise de conteúdo das narrativas das professoras sobre o tema “Currículo escolar: 

da teoria à prática” 

Categoria Unidade de Contexto/Registro 

 

 

 

 

Currículo Escolar: 

concepções e prática 

 

 

 

Eu conceituo como se fosse, o conjunto de disciplinas, de opções que 

a escola faz, que ela tenta fazer, deveria ser levando em consideração a 

realidade da escola, a realidade dos alunos, o local onde essa escola 

está inserida, então é como se fosse o conjunto de disciplinas de 

conteúdos, envolve também um pouco a metodologia. [...] a gente 

não consegue mexer no currículo no sentido de aumentar um carga 

horária, de implementar metodologias, de tentar negociar, conversar 

como se fosse replanejar esse currículo, e aí eu vejo , o currículo 

como algo ainda muito engessado, as escolas não tanta liberdade, 

os profissionais, independente da capacidade que tenha, da 

formação que tenha, muitas vezes nossos discursos se esvaziam, 

porque assim eu fico aqui na escola batendo sempre na mesma 

tecla , você tem duas aulas de biologia para dar conta de um 

currículo imenso (Professora Suely). 

O currículo escolar é percurso de formação do aluno, e esse 

currículo ele se dá de maneira formal, sistematizada, a partir dos 

conhecimentos que são tratados dentro do espaço da sala de aula, e 

sala de aula eu digo enquanto espaço de produção de conhecimento 

dentro da escola, qualquer espaço, então dentro do momento da aula, 

então esse conteúdo, esse conhecimento sistematizado e que é 

produzido ali, ele vai agregando conhecimento para esse aluno e ele, 

em cima desse conhecimento, vai produzindo o prórpio conhecimento 

dele, que a história de vida dele, o que ele traz de experiências vai 

fazendo um diálogo com aquilo que é apresentado a ele. Então o 

currículo eu entendo que é algo vivo, que é algo, inclusive, que 

acontece de maneira particular, de pessoa para pessoa [...] agora 

existe também uma discusssão acerca do currículo oculto que 

dentro da escola também ele acontece que são acontecimentos que 

perpassam a própria relação entre as pessoas, de um aluno com 

outro, de um aluno com um professor, fora do ambiente da sala de 

aula, quer dizer fora daquele ambiente de produção de conhecimento 

de forma personalizada, é conhecimento também, é aprendizado 

também, mas isso não está previsto, não está escrito em lugar 

nenhum, aquilo que ele aprende nos corredores, aquilo que ele 

aprende no intervalo, aquilo que ele aprende nos momentos 

extraclasse [...] Essa formação acontece, a depender das experiências 

que esse aluno tenha, das pessoas que ele se relaciona e da própria 

experiência de vida dele, ele vai construir conhecimentos de maneira 

diferente (Professora Telma).  
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Eu coloco o currículo como se fosse o norte, e que ele segue, porque a 

gente tem o PPP - Projeto Político Pedagógico da escola, a gente tem o 

regimento interno e a partir disso a gente vai planejar, a gente cria, a 

gente elabora esse currículo, o currículo é elaborado por nós sempre 

nas jornadas pedagógicas. [...] é um norte, a gente começa com esse 

norte, mas ele sofre muitas modificações, ele não é engessado, não é 

rígido, é flexível, justamente por conta dessas adaptações que a 

gente faz e pela clientela que é muito diversificada (Professora Ecy). 

Falho, na verdade não é nem uma questão de falha, vou falar da 

minha área, a gente tem uma carga horária e a questão dos 

conteúdos a gente não consegue atingir. [...] Ainda tem esse 

agravante, num sistema de ciclos onde o aluno não é reprovado e aí 

eles chegam na 5ª série sem dominar as quatro operações. [...] são 

muitas as disciplinas, cada uma superficial ao seu modo, a gente não 

consegue aprofundar em nada. [...] o currículo é assim, na teoria a 

gente tem um rumo a seguir, mas quando você para a sala você não 

dá conta devido a esses fatores que você não dá conta de 

acompanhar, você não pode fazer pelo aluno e também não adianta 

você avançar e ficar fazendo de conta pra falar: “Não! Chegou o final 

do ano minha missão tá cumprida, eu consegui cumprir tudo”, e eles 

não deram conta de nada (Professora Conceição). 

O importante é que esse currículo seja construído com coerência, 

coerência com aquilo que a gente acredita, corência com aquilo que 

a gente projeta com sendo o papel da escola, e o papel do próprio 

professor como esse agente mediador que está dentro da escola para 

tematizar, para discutir aquilo que o homem produziu historicamente 

como ciência, como cultura e discutir isso dentro do ambiente 

formativo, ambiente de construção de conhecimento (Professora 

Telma). 

O currículo, o momento que ele pensado, que ele é discutido, mas 

nada se muda é na Jornada Pedagógica, no início do ano, que é 

aquele momento que você vai encontrar os professores de diversas 

áreas, diversas séries, diversas disciplinas, aí você tem aquele 

momento para trocar ideias, trocar conhecimentos, você perceber é 

os pontos positivos, os pontos negativos e o que precisa ser 

mudado, então entra muito aí em muito se falar e na hora de por 

em prática a gente não consegue porque como falei vai bater em 

orgãos maiores [...] Em reunião com a direção, isso já deve ter uns 

seis ou sete anos, vou falar mais da minha disciplina a experiências que 

eu tenho, nós conseguimos provar a necessidade de Biologia ao 

invés de duas aulas ser três aulas, então ela conseguiu mexer 

levando em consideração 1, 2 e 3 anos, em um ano aumentou uma 

aula de biologia, no outro aumentou uma aula de química e no 

outro de física, nós conseguimos um bom trabalho só que aí 

tiveram orgãos maiores que não permitiram que isso continuasse 
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acontecendo, porque aí teve que mexer em algumas disciplinas 

compelementares  , que não é da grade comum, da grade principal, mas 

que eram disciplinas de uma aula, disciplinas complementares, e 

acabou que só ficou por essa experiências mesmo, de um a dois 

anos, que foi positiva, mas que nós não conseguimos permenecer 

até o final (Professora Suely). 

Penso que esse currículo é o norte mesmo, é pra nos nortear, pra 

você ter até como equiparar, fazer essa comparação até com outros 

colégios, outras escolas, porque se o menino saí daqui hoje ele vai 

procurar outra escola ele tem como acompanhar, então precisa ser mais 

ou menos uma coisa unificada, pra ele não ficar perdido, solto 

(Professora Ecy) 

Na verdade, eu acho que só para nortear mesmo, só para nortear, 

para você falar “eu sei o que eu estou ensinando no primeiro ano, 

eu sei o que o aluno do primeiro ano deveria dar conta”, porque se 

vai dar conta, dentro da minha realidade é difícil, não vai. Então 

assim, é o meu trabalho que está aquém? Tem horas que horas que 

você pensa que sim (Professora Conceição). 

Eu acredito o seguinte: o currículo, ele influencia diretamente na vida 

do aluno não é, é eu falei anteriormente dessa questão da flexibilização 

do currículo, mas de certa forma ele acaba sendo engessado porque tem 

ai as avaliações externas que cobram do professor e cobram do aluno. 

Então, tem que pensar nas avaliações externas, você tem que pensar 

no aluno, você tem que pensar naquele aluno que não vai querer 

dar continuidade que ele vai para o mercado de trabalho, você tem 

que em tudo, mas como pensa nesse tudo só apenas com duas 

aulas? (Professora Suely) 

Como o currículo é o percurso formativo e esse percurso é construído a 

partir das disciplinas que são propostas na organização curricular, mas 

também de toda e qualquer experiência de cunho formativo e que é 

proporcionada pela escola, [...] então o currículo é fundamental, a 

construção desse percurso é fundamental para o processo 

formativo, para que esse processo ele tenha coerência, ele tenha 

coesão, para que ele busque alcançar objetivos claros e esses 

objetivos sejam condizentes com aquilo que a gente propõe para 

essa formação. [...] Processo só se faz com caminho definido, então 

esse processo formativo sem uma construção desse percurso de 

maneira coerente ele simplesmente não acontece. Então, o 

currículo, ele é o processo, ele é o chão desse processo, é sobre ele 

que nós caminhamos (Professora Telma). 

 

 

A gente pensa na funcionalidade desse currículo, ele tem que ser 

um currículo muito funcional, pensando na educação pra vida, 

porque ele vai sair da escola logo, vai para o mercado de trabalho, 

ou vai, pensa em galgar outra instância ir pra uma universidade a 
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Currículo do Ensino 

Médio: finalidades e 

imperativos avaliativos 

gente tem que preparar esse menino para a vida, pra ele saber 

administrar a vida dele fora da escola (Professora Ecy). 

Então, a gente vem nessa [...] de formar o aluno para a vida, que aí 

preparando para a via ele vai estar preparado para qual quer 

espaço que ele escolha. Só que muitas vezes tá se afunilando isso aí, 

porque aqueles conteúdos, aquele currículo que você considera 

importante para a vida dele muitas vezes não é aquilo que é mais 

cobrado num Enem, num vestibular, ou em um concurso. [...] eu 

acredito que o objetivo de biologia e de ciências no currículo, no 

caso dos alunos, é preparar para a vida, preparar aquele indivíduo 

para a vida e aí ele vai fazer suas escolhas (Professora Suely). 

Eu entendo que a escola precisa formar para a vida, o trabalho faz 

parte da vida, mas ele não é a vida. O homem é muito mais do que 

um trabalhador, ele é um ser, ele é uma pessoa única, ele tem 

sentimentos, ele tem experiência, ele tem capacidades, ele tem 

criatividade, ele tem habilidades algumas já trabalhadas outras 

não, algumas descobertas outras não, eu entendo que escola precisa 

trabalhar para, não só, instrumentalizar com relação a passar, 

transmitir o conteúdo, o conhecimento que já foi produzido pela 

humanidade, que a escola tem que cumpir essa função, mas não só 

de transmissão, mas de estímulo para que ele produza novos 

conhecimentos a partir desses e, além disso, a escola precisa 

potencialiar as capacidades que esses meninos têm [...]. Eu não 

acredito em um currículo totalmente, completamente voltado para 

o trabalho (Professora Telma). 

Existe uma falha nessa questão do ensino médio, preparar para 

quê? Porque, na verdade, não está preparando para nada. [...] a 

maior preocupação aqui é que não prepara para nada, porque os 

meninos, primeiro, precisariam saber o que vão fazer e focar a área que 

eles vão seguir depois, como nem eles sabem, olha a falha, nem os 

meninos sabem para onde vão para se nortear e eles não vão achar 

uma escola que saiam direcionados porque abarca o todo e acaba não 

preparando para nada, eles saem do ensino médio bem perdidos 

mesmo (Professora Conceição). 

 

Papel do professor 

no desenvolvimento 

do currículo 

 

Eu acho pouca [a participação do professor na construção do 

currículo], não porque o professor não queira, o professor senta, 

discute, como te falei semanalmente na AC e na jornada pedagógica, 

mas é o máximo que a gente consegue fazer é na questão do 

planejamento e no norte desse currículo, mas mexer no currículo 

não! (Professora Suely). 

É primordial, agora assim tem o papel do professor e tem o papel do 

aluno, é uma via de mão dupla, existe uma troca, o professor é o 
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detentor do conhecimento, sim, verdade, mas não existe professor sem 

aluno, ele precisa do aluno, ele precisa desse retorno, ele precisa dessa 

aceitação, da abertura do aluno, se não houver não adianta, ele é o 

mediador, ele que vai fazer essa ponte para que essa abertura 

aconteça, proporcionar, o papel do professor é esse proporcionar, 

mostrar os caminhos, abrir os espaços, criar oportunidades para o 

aluno se inserir (Professora Ecy). 

Então, o papel do professor deveria ser bem maior do que é, porque 

o professor é um dos seres pensantes mais importantes da escola 

não é, porque assim tem as pessoas que cuidam da parte administrativa, 

que deveria cuidar da parte pedagógica, mas o professor é aquele que 

tá se especializando, que tá participando de eventos e tudo, só que 

como eu te falei no início, o professor não tem essa liberdade de 

mexer no currículo, mas deveria, ele pode ter uma experiência de 

20 anos, ele pode sugerir, ele pode provar ali os motivos porque 

aquele currículo tem que ser alterado, mas ele não consegue, por 

causa de uma matriz maior, por causa e de um grupo maior, seja 

âmbito municial ou estadual. Então, eu acredito que o professor 

deveria ser o ser mais importante na construção desse currículo, 

mas não é (Professora Suely).   

Eu acho que é o professor que deveria e que tem autonomia para 

fazer alteração e o currículo, como eu te disse, ele serve para 

nortear, mas o professor tem que adequar, tem que fazer as 

adequações porque não pode ser uma coisa engessada, se eu for 

pegar aqui uma 7ª e for trabalhar exatamente aquilo e eu não olhar para 

a realidade do meu aluno existe um prejuízo grande, então o professor 

tem que ter autonomia para fazer as alterações e isso vai depender 

da realidade de cada turma [....] É eu saber que eu deveria trabalhar 

em cima disso aqui e ir adequando à realidade do meu aluno 

(Professora Conceição). 

O professor já se falou muitas coisas aí durante muito tempo, ah! O 

professor ele é apenas um mediador, ah! O professor é apenas um 

facilitador, as pessoas utilizam esses termos: mediador, facilitador, eu 

entendo que o professor já se apropriou de um conhecimento 

cientificamente produzido, culturalmente produzido pela 

humanidade, ele está em outro momento de apreensão desse 

conhecimento, ele já se apropriou de formas de transmissão desse 

conhecimento e de reelaboração de novos conhecimentos, então por 

conta desse conhecimento que o professor já se apropriou ele tem 

condições de colaborar para que o aluno, ele produza novos 

conhecimentos a partir daquilo que a humanidade já produziu, 

então ele não é um mero transmissor, ele também não é um mero 

facilitador, [...] cabe ao professor fazer essa releitura da turma, 

fazer a releitura da realidade daquilo que eles precisam aprender e 

fazer a articulação entre o que é real e o que é o ideal, é o que é 
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possível diante daquilo que seria o ideal, então é o professor que faz 

esse movimento de tencionar entre o possível e o real, entre a 

necessidade que o aluno tem e aquilo  que ele precisaria aprender, 

então é o professor que faz esse trabalho de articulação entre uma coisa 

e outra, cabe a ele fazer a leitura da realidade, cabe a ele também tratar 

o conhecimento (Professora Telma). 
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APÊNDICE E 

Análise de conteúdo das narrativas das professoras sobre o tema “Planejamento 

curricular na perspectiva docente: uma análise fenomenológica”. 

Categoria Unidade de Contexto/Registro 

 

 

Concepções docentes 

sobre o planejamento 

curricular  

 

O planejamento do currículo é isso que a gente desdobra né, um 

desdobramento né, poderia ser uma subdivisão desse currículo pra 

trabalhar o dia a dia, os conteúdos do dia a dia que também são 

flexíveis, depende muito da clientela (Professora Ecy). 

 

É como que vai ser aplicado esse currículo, como vai ser 

desenvolvido, é o quê cada profissional vai como identidade pra 

aquela turma, pra aquela escola, para aquele turno. É como se fosse a 

flexibilização do currículo, o planejamento como ele vai ser 

organizado, será que o mesmo currículo que eu aplico no matutino, 

serve para o vespertino e o noturno? (Professora Suely). 

 

O planejar seria, geralmente, Jornada Pedagógica quando os 

professores sentam e aí o que vamos fazer esse ano, é o momento em 

que a gente planeja em cima do currículo que já está pré-

determinado, é quando se tiver dois, três professores de 3º ano agente 

a gente vai sentar para ver de que forma vai trabalhar, é nesse 

momento que a gente ainda consegue se nortear (Professora 

Conceição). 

 

O planejamento, ele antecipa as ações, então ele é fundamental 

para que você estabeleça os passos que você precisa dar para 

alcançar aquilo que está colocado no currículo como sendo o 

propósito da própria escola, porque o currículo da escola ele traça 

um perfil desse aluno, ele fala sobre as necessidades de aprendizagem 

desse aluno, sobre a realidade onde está inserido, ele precisa falar 

sobre tudo isso. O planejamento é uma forma de você antecipar 

suas ações e analisar de que forma elas se articulam com as ações 

dos outros. Então, é de fundamental importância porque dá uma 

segurança muita grande, porque você vai ter no meio do caminho 

muitas interferências, muitos momentos em que terá que reavaliar, 

refazer, voltar um passo atrás, alterar a rota. É o planejamento que dá 

essa segurança para fazer essas alterações, ele é a tua referência, é 

de onde você parte (Professora Telma). 

 

Tudo precisa passar pelo trabalho do professor, pelo planejamento dele 

então é complexo, é algo que uma grade de conteúdo não 

contempla, por isso é um equívoco dizer que o currículo é uma 

grade de conteúdos, não é, uma grade de conteúdos é uma ponta 
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desse percurso formativo do aluno (Professora Telma). 

 

Alcançar meu aluno, de alguma forma, fazer com que ele se sinta, 

eu penso muito nessa coisa dele se sentir útil, dele se sentir ativo, 

dele participar, dele produzir (Professora Ecy).  

 

Então, o planejamento serve para direcionar, serve para a gente ter 

uma mesma linguagem, e para a coisa caminhar harmonicamente, 

que a gente ver essa desarmonia quando não consegue (Professora 

Conceição). 

 

O planejamento seria uma sistematização dos conteúdos, as 

metodologias que serão adotadas, os materiais, o tempo, então ele 

vai dar um norte ao professor, vai dar aquela base. Então a 

importância desse planejamento é dar um rumo mesmo, para o 

professor poder saber o seu ponto de partida. Então, o planejamento é 

muito importante, acredito que planejamento e currículo são duas 

coisas que andam juntas (Professora Suely). 

 

Sinto dificuldade [em planejar uma disciplina para qual não fui 

formada] porque, tem que aprender para explicar, você passa 

aquele ano letivo todinho buscando materiais relevantes para 

aquela disciplina, eu procuro professores que lecionaram aquela 

disciplina, como foi que eles desenvolveram, o que foi positivo o 

que foi negativo, como é que dá pra desenvolver aquela disciplina 

(Professora Suely).  

 

Com certeza tem a dificuldade porque você não foi formado pra 

aquilo e ainda digo mais, o ano passado mesmo que fiquei com oito 

planejamentos incluindo disciplinas que não são minhas interfere 

no andamento do planejamento da disciplina que você se formou, 

porque você vai ter que demandar um tempo maior, uma 

dedicação maior para preparar aquilo que você não é formado, 

então você acaba né que apenas reproduzindo, repetindo a 

experiência de anos anteriores para aquela disciplina que você já 

leciona de forma habitual (Professora Suely).  

 

 

Relevâncias e 

prioridades docentes 

ao planejar o currículo 

A gente tem uma gama de conteúdos, e eu vou elencando esse eu 

devo trabalhar logo e vou adiantando, não sigo a sequência do livro, 

porque não é essa necessidade é a necessidade da turma. Para os 

alunos do Ensino Médio, principalmente do segundo e terceiro 

ano, a gente vai trabalhando voltado para o Enem e para as 

questões (Professora Ecy). 

 

A gente segue o que a escola determina, qua a gente discute na 

jornada pedagógica, leva em consideração essas avaliações 

externas, leva em consideração a questão é do que que o aluno vai 
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precisar [é] daquele conteúdo em sua vida em geral, não é que você 

vai retirar completamente, mas alguns conteúdos você destina um 

tempo maior e outros um tempo menor, então aqueles do tempo 

menor,  como que a gente vai selecionar?Levando em consideração a 

cobrança desse conteúdo na vida do aluno (Professora Suely).   

 

Penso na formação do aluno, penso nas avalições externas também, 

[…] a formação de vivência dele, mas a escola tá cobrando muito as 

avaliações externas, muito mesmo, obra muito, então às vezes você 

não tem como fugir disso, você tem que adaptar para isso daí 

(Professora Suely).  

 

Existe uma sequência [de conteúdos] Então o critério é você saber, 

justamente, conhecer a realidade da sua turma e selecionar os 

conteúdos tendo o cuidado de volta pra isso, o que eu preciso para 

trabalhar isso aqui e trabalhar nos detalhes, e eu não me preocupo 

muito se eu estou seguindo se eu vou dar conta de 80 ou 100% 

(Professora Conceição). 

 

É [...] você entender o que dar, como dar, o tempo que você vai 

gastar com isso e como o aluno vai responder. E você vai obter 

resultados ou não, então se obteve o resultado esperado ou não, eu 

acho isso muito importante nesse planejamento, porque isso aí vai 

determinar seu planejamento dos próximos anos (Professora 

Suely).  

 

É mais no que é importante para o aluno, é sempre pensando no que é 

necessário na questão do pré-requisito. Porque se os alunos não o 

tiverem, é mais importante parar e retomar o conteúdo 

exatamente no ponto que é preciso, apesar de gastar a carga 

horária destinada ao conteúdo do 3º ano, mas o ganho é no 

aprendizado dos alunos, o que não seria possível sem o 

conhecimento dos pré-requisitos (Professora Conceição). 

Eu não consigo terminar o ano sem trabalhar matemática 

financeira com eles, porque aqueles que não vão fazer vestibular 

vão precisar para o comércio, então eu finalizo o 3º ano e isso é algo 

que eu julgo necessário, não é nem pelo currículo do terceiro ano 

não, mas é que eles deveriam ter visto um pouco na 6ª série e eu sei 

que eles não viram, eles poderiam ter visto no 2º ano e eu sei que 

eles não viram, então no 3º ano eu me sinto na obrigação de fechar 

o ano com matemática financeira (Professora Conceição). 

 

O professor precisa ter a condição de fazer a leitura da realidade, 

ele precisa ter condição de olhar aquilo que já foi produzido pela 

humanidade e dali ele escolher aquilo que precisa ser tratado, até 

porque, quem conhece a realidade é aquele que está com o aluno, que 

é o professor, então ele não pode abrir mão desse papel dele, ele 
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não pode entregar isso na mão de alguém que elaborou uma prova 

que vai valer para o país inteiro, então nós não podemos ficar refén 

disso (Professora Telma). 

 

A gente tem certa autonomia, mas dentro do que algo que a gente 

mesmo já estabeleceu, esse projeto maior, a gente tem um tema do 

ano esse tema gerador, a partir desse tema gerador a gente vai 

norteando as outras atividades, eu não posso fugir disso (Professora 

Conceição). 

 

A falta de um coordenador pedagógico na escola é um fator muito 

importante, porque às vezes para você atingir todos os indivíduos da 

escola, todas as áreas, um cordenador seria aquele que iria mediar o 

trabalho, por isso os professores da mesma disciplina acabam 

discutindo o planejamento com os colegas da área (Professora 

Suely). 

 

Eu tenho autonomia de fazer o planejamento e não sou 

irresponsável para fugir daquilo que eu tenho que fazer, o 

professor faz as adequações, até porque a escola não dispõe de um 

coordenador então cada professor é responsável por si mesmo 

(Professora Conceição). 

 

Uma coisa que não mencionei no início que veio mudando muito aí no 

planejamento a questão das Novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação então não tem como o professor, hoje em dia, não se 

informar em relação a essas novas tecnologias, não implementar 

no seu dia a dia, porque aí corre o risco de você chegar na sala de aula 

e um aluno ter acesso a informação antes de você (Professora Suely). 

 

Definição de objetivos é importante, relação do planejamento com 

o plano da escola, o próprio PPP da escola é importante, o 

planejamento precisa ser articula com o PPP da escola, a 

correlação entre objetivos, conteúdo e métodos é importantíssima, 

porque não adianta você colocar um objetivo altamente avançado 

se você não preconiza como fazer isso através do conteúdo que 

você vai tratar e a forma, às vezes seu objetivo está lá na frente, 

mas seu instrumento é altamente tradicional, ultrapassado, não 

viabiliza que aquele objetivo aconteça, então se você articula 

objetivo, conteúdo e método você mantém uma funcionalidade no 

planejamento (Professora Telma). 

 
 

Fatores que interferem 

no planejamento do 

currículo 

 

Falta apoio, falta estrutura, uma série de coisas. Se você caminhar 

um pouquinho aqui pela escola você vai ver uma escola grande, 

mas que falta coisas básicas, nós iniciamos esse aqui e os meninos 

não tinham farda, os meninos não tinham livros didáticos, não 
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receberam, os meninos não tinham sequer cadeira para sentar. Então 

enquanto a política educacional não entender, não colocar isso 

como pauta principal a valorização do professor, o investimento 

na formação desse professor não vai adiantar (Professora Telma).  

 

A indisponibilidade de tudo até de um piloto, um livro, por 

exemplo, os alunos estão usando livro em dupla aí aquele estuda 

em casa o outro não estuda, você tem que fazer esse reversamento 

de material didático, você ter que desembolsar, por exemplo, minha 

última adquisição foi um projetor de slides que custou dois mil reais, 

um computador que você tem que manter sempre atualizado tem que 

sair do seu bolso, então hoje eu acredito que essas necessidades  

limitam o currículo e o modo de executar esse planejamento é 

diferente do que eu passava aqui na escola há treze anos (Professora 

Suely).  

 

O professor cansa, ele se sente desvalorizado, se sente colocado de 

lado, ele sente que ninguém está vendo a realidade que ele está 

vivendo, só ele, na verdade, é que dá o sangue pela escola, isso é 

muito cansativo. Então ele vai fazer o quê quando ele chegar à sala 

de aula? Se ele não acreditar muito, se não tiver isso como ideal ele 

vai jogar pra cima, como tem muitos colegas que a gente sabe que 

fazem isso, jogam pra cima, se o aluno aprender bem, se não 

aprender não estou nem aí com isso, isso não me dói, isso não me 

afeta, por quê? Porque também ninguém pensa nele. E a gente 

precisa até entender, de certa forma, não concordo, mas entendo, é 

uma realidade muito dura (Professora Telma).  

 

Os fatores extracurriculares que pesam, refletem na nossa profissão, e 

limitam. Você traz um vídeo e não tem como passar, traz uma 

música, aí tem que levar sua caixinha para sala, seu fio, sua 

extensão, tudo isso cansa [...]. Aqui a maioria dos professores tem 

a malinha com vários materiais didáticos, mas eu não tenho. 

Então, tenho que ficar pedindo emprestado para as minhas 

colegas, aí você acaba desistindo, fica chato, tem que criar outros 

mecanismos (Professora Ecy). 

 

Eu acho que o que vai influenciar o planejamento é a realidade da 

sala de aula mesmo, é o que você vai encontrar, que é sempre um 

fator surpresa, se você pega até a questão de como os alunos são 

selecionados por idade influencia, por exemplo, em uma turma 

regular em idade e série, o planejamento flui melhor, porém, 

quando o próprio sistema faz uma „enturmação‟ com alunos de 

idade diferentes, na marioria das vezes, o desenvolvimento [do 

planejamento] fica comprometido (Professora Conceição). 

 

Então, eu entendo que existe muito essa coisa de estar seguindo 
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modelos estabelecidos por um estado ou outro, por um país ou 

outro, então acaba que vai seguindo modelos, e aí não leva em 

consideração a região nordeste, em relação à região sul e sudeste, a 

demanda de cada região, muitas vezes nos livros didáticos a gente 

acaba encontrando isso aí, o aluno está lendo um texto, tá se 

aprofundando às vezes levando em consideração uma cultura, um 

conteúdo que cita exemplos bem distantes da realidade dele 

(Professora Suely). 

 

É preciso na verdade fazer um investimento no professor, 

valorização desse professor, formação desse professor, discussões 

dentro da escola, essas discussões de currículo precisavam está 

acontecendo na escola, porque só alterando a maneira de pensar 

do professor que essa política se torna realidade, porque no final 

das contas quando se fecha a porta o que é feito dentro da sala é de 

competência do professor (Professora Telma). 

 

Então, nesse planejamento do currículo a gente vai pensar na 

maneira de agir, de executar o que eles querem, o que o professor 

pode mudar é o mínimo, o mínimo mesmo, a gente encontra 

resistência até mesmo entre um professor e outro da mesma 

disciplina, porque ainda, infelizmente, existem aqueles 

profissionais que optam por seguir o livro didático, então colocam 

o livro didático, muitas vezes acima da sua formação (Professora 

Suely). 

 

Aí você vê uma política educacionalcomo tem sido feita aí, que 

desvloriza o professor, que sucateia as escolas, que oferece 

péssimas condições de trabalho para esse professor, que dificulta 

para que esse professor estude, há uma dificuldade enorme, os 

colegas quando pedem liberação para fazer curso de mestrado ou 

doutorado, curso de especialização (Professora Telma). 

 

O trabalho docente é muito importante porque a forma de pensar 

de um povo, a forma de agir passa também pela escola, não 

acredito que passa completamente porque a família, a comunidade 

onde a pessoa vive é de fundamental importância na construção 

dessa forma de pensar e de agir, mas a escola ocupa um papel 

muito importante, o professor é um formador de opinião mesmo. E 

está na mão dele (Professora Telma). 

 
 

A prática de 

planejamento 

curricular na 

trajetória docente 

 

Quanto mais a gente vai conhecendo vai mudando. [Essas 

mudanças ocorrem por causa do] conhecimento, o conhecimento abre 

assim uma porta que você, quanto mais você conhece mais você 

enriquece, você fala não, não faria dessa forma, eu faria diferente, 

hoje eu faria diferente muita coisa, muda com o meu conhecer vai 
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ampliando, há um leque de possibilidades (Professora Ecy). 

 

Já modificou muito, muito mesmo, o perfil dos alunos também 

mudou bastante, mas é [...] entra a questão da experiência, das 

vivências, o que deu certo o que não deu certo, o que os alunos 

abraçaram naquele planejamento, o que eles não gostaram, mas eu 

acredito que mudou muito (Professora Suely).  

 

Quando você termina o curso de licenciatura você pode ter a 

experiência técnica, a formação, você tem ali o conteúdo, mas o como 

fazer aquilo você não sai da universidade sabendo, então é no dia a 

dia, na sala de aula, que você vai aprendendo (Professora Suely).  

 

No início nós tínhamos uma grade diferente, eu tinha quatro aulas 

por semana e houve uma mudança no ensino médio que caiu de 

quatro para três, no ano que aconteceu essa mudança eu conseguia 

trabalhar 70% [do conteúdo] só que de lá para cá, além de ter 

diminuído uma aula, tem outra realidade, que é os meninos 

chegam com muito mais dificuldades e sem o mesmo nível de 

compromisso, então hoje, para minha tristeza, eu não trabalho metade 

do conteúdo que eu trabalhava a 13, 14 anos. Porque eu não posso 

avançar sem eles terem noção do que eu estou tentando passar 

para eles, por conta disso, hoje eu trabalho 50% (Professora 

Conceição). 

 

Eu sou prática, eu tenho em mente o que eu vou fazer, e tenho 

anotado não é só em mente não, eu sei, exatamente, a sequência de 

conteúdos, eu sei o que é mais relevante para o meu aluno e sei o 

que eu vou trabalhar com eles e ano após ano a minha experiência 

faz com que a coisa aconteça de forma mais tranquila (Professora 

Conceição).  

 

Tudo é a ideologia né, tudo passa, perpassa pela ideologia, por 

aquilo que você acredita, pelas suas filiações, de toda forma ele tá 

intrínseco, não tem como fugir […] Tenho meus valores, a minha 

marca está ali, eu tenho a minha posição, eu sei o que eu quero, eu 

sei que eu formo, eu aproveito muito isso para formar.  Não perco 

a oportunidade, falo mesmo! (Professora Ecy). 

 

Então, é dificil um professor entrar na sala de aula e ser totalmente 

neutro, deixar do lado de fora tudo aquilo que ele acredita. Na 

disciplina de Biologia, por exemplo, você tenta colocar as duas 

visões, vou citar aqui quando você está falando de origem da vida, 

então tem alguns conteúdos mais polêmicos tem a questão da 

sexualidade. É preciso apresentar as duas visões para que o aluno, 

a partir daquilo que ele acredita, possa saber se posicionar 

(Professora Suely). 
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Eu sem me posicionar, eu me posiciono sim! Os meninos sabem, 

exatamente, a forma como eu penso, e não perco a oportunidade 

fazer a diferença na vida deles […] então assim, passo valores sim! 

Eu não aceito palavrão em sala de aula, passo para eles a questão do 

respeito ao próximo e acabo deixando, de certa forma, claro aquilo 

que eu acredito, eu falo que eu não negocio princípios com 

ninguém. Eu mostro muito para eles, a gente vive num mundo de 

hipocrisia, onde mentir é muito mais fácil, enganar é muito mais 

fácil, colocar panos quentes do que você encarar as coisas como, de 

fato, elas são (Professora Conceição).  
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estudo será uma escola da Rede Estadual do Ensino Médio da Bahia do município de Vitória da Conquista,

tendo como sujeitos os docentes das diversas disciplinas de uma turma do ensino médio. Será utilizada a

entrevista semiestruturada como instrumento para produção das informações, as quais serão analisadas por

meio da técnica Análise de Conteúdo".

Apresentação do Projeto:

Compreender os sentidos que professores do ensino médio atribuem ao planejamento curricular.

Objetivo da Pesquisa:

Os riscos e benefícios são apresentados e contemplam a Resolução nº510/16.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Os procedimentos metodológicos, o perfil dos participantes (professores) e as ferramentas de coleta

(entrevistas) são compatíveis e não apresentam inadequações éticas impeditivas para a execução do

referido projeto.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
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Todos os termos e documentos apresentados contemplam a Res. 510/16.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Nos futuros relatórios e/ou artigos que se originarão da pesquisa, trocar o termo "sujeito de pesquisa" por

"participante de pesquisa", a fim de harmonizar com os princípios que embasam a Resolução 510/16.

Recomendações:

Sem pendências éticas.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Em reunião do dia 29/07/2016, a plenária do CEP/UESB aprovou o parecer do relator.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_679221.pdf

09/07/2016
22:06:09

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_completo_Maria_Narleide.pdf 09/07/2016
09:51:54

Maria Narleide de
Oliveira Castro

Aceito

Outros Oficio_encaminhamento_ao_CEP.pdf 08/07/2016
22:31:14

Maria Narleide de
Oliveira Castro

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Declaracao_orientador.pdf 08/07/2016
22:30:15

Maria Narleide de
Oliveira Castro

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Declaracao_comprometimento.pdf 08/07/2016
22:29:31

Maria Narleide de
Oliveira Castro

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Declaracao_coleta_nao_iniciada.pdf 08/07/2016
22:28:55

Maria Narleide de
Oliveira Castro

Aceito

Outros Roteiro_de_entrevista.pdf 01/07/2016
22:37:23

Maria Narleide de
Oliveira Castro

Aceito

Folha de Rosto Folha_de_rosto.pdf 29/06/2016
23:43:20

Maria Narleide de
Oliveira Castro

Aceito

Outros Autorizacao_para_coleta_de_dados.jpg 29/06/2016
23:41:46

Maria Narleide de
Oliveira Castro

Aceito

Outros Foto.png 18/06/2016
16:51:02

Maria Narleide de
Oliveira Castro

Aceito

Outros RG_MariaNarleidedeOliveiraCastro.pdf 18/06/2016
16:42:09

Maria Narleide de
Oliveira Castro

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de

TERMO_DE_CONSENTIMENTO_LIVR
E_E_ESCLARECIDO.docx

18/06/2016
16:40:37

Maria Narleide de
Oliveira Castro

Aceito
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JEQUIE, 29 de Julho de 2016

Ana Angélica Leal Barbosa
(Coordenador)

Assinado por:

Ausência TERMO_DE_CONSENTIMENTO_LIVR
E_E_ESCLARECIDO.docx

18/06/2016
16:40:37

Maria Narleide de
Oliveira Castro

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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