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RESUMO 

 

A presente pesquisa visa contribuir para o estado da arte das produções acadêmicas em 

Currículo, no período compreendido entre 2004-2013. Tem como objetivo geral traçar 

um panorama preliminar sobre o assunto, procurando destacar aspectos, dimensões e 

particularidades identificados no processo de organização dessas produções. Dois 

objetivos específicos orientaram a pesquisa: a) realizar um mapeamento do material 

bibliográfico que versa sobre currículo; e b) identificar as principais temáticas abordadas 

nessas produções. Por meio de uma pesquisa qualitativa, de caráter documental produziu-

se o mapeamento das produções publicadas em artigos científicos dos estratos A1, A2, 

B1, B2 e B3; de livros; e de teses de doutorado e dissertações de mestrado em todo o 

território nacional. Por meio da pesquisa, foi possível constatar um aumento expressivo 

de teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos de periódicos e livros que versam 

sobre o tema, com destaque para a região Sudeste, responsável pela maior parte das 

produções sobre o tema no período analisado. O Currículo tem demonstrado sua 

legitimidade enquanto uma área de conhecimento abrangente que envolve diferentes 

saberes e práticas, ao mesmo tempo que legitima as questões históricas, sociais, políticas 

e econômicas em sua constituição, sendo possível a identificação de uma perspectiva de 

mudanças das ações educacionais. 

Palavras-chave:  Currículo – Proposta Curricular - Produções Acadêmicas – Estado da 

Arte 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research aims to contribute for the state of the art of the academic productions 

on Curriculum within the period between 2004-2013. Its main objective is to trace a 

preliminary overview about the subject highlighting some aspects, dimensions and 

particularities identified in the process of organizing this academic works. Two specific 

objectives have orientated this research: a) to map the bibliographical material of 

Curriculum; and b) to identify the main themes of these productions. Through a 

qualitative and documental research it has been done a mapping of the scientific articles 

published in the A1, A2, B1, B2 and B3 journals extracts; of the published books; as well 

as in doctorate thesis and master dissertations in the whole national territory. It was 

possible to demonstrate an expressive growth in the number of doctorate thesis and master 

dissertations, articles and books on the subject of this work, mainly in the Southern region 

of Brazil, which is the great responsible of the major part of the productions that has been 

analyzed.  The area of Curriculum has been consolidating itself as a scientific field that 

involves different kinds of knowledge and practices; meanwhile it legitimates historical, 

social and economic aspects of its constitution. It was also possible to foresee the 

Curriculum as a field of educational changes and transformations.     

Keywords: Curriculum – Curriculum Proposals – Academic Productions – State of Art 
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.    INTRODUÇÃO 

 

A luz se faz na travessia. 

Guimarães Rosa 

A arte do encontro: o pesquisador e seu tema  

 

Este trabalho de pesquisa se insere no Programa de Pós-graduação em Educação: 

Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, na linha de 

pesquisa “Políticas Públicas e Reformas Educacionais”. Neste estudo realizou-se um 

levantamento acerca da produção acadêmica (artigos, livros, teses e dissertações) sobre o 

Currículo no período compreendido entre 2004-2013.   

Uma pesquisa nasce de algumas ideias que, inicialmente, se formam como imagens 

que vão sendo definidas ao longo de um caminho de observações e análises sobre uma 

determinada realidade. Tais imagens dizem respeito, em grande parte, às inquietações do 

observador, que o levam a tentar estabelecer relações entre causas e efeitos de determinado 

fenômeno. Pois, como diz Chizotti (2010, p. 11), “ a pesquisa investiga o mundo em que o 

homem vive e o próprio homem”.  

Nesse sentido, são as experiências cotidianas que constituem o cenário mais 

imediato do qual emerge um tema de pesquisa, fortemente marcado, portanto, pelas 

vivências pessoais e profissionais do pesquisador. Esta dissertação, cujo objeto é o 

conhecimento acadêmico produzido sobre currículo entre os anos de 2004-2013 no Brasil, 

é resultado de reflexões e indagações surgidas na vivência profissional como educadora, 

tanto na educação básica como no ensino superior, e posteriormente ampliadas no percurso 

da minha experiência como pesquisadora.  

Identificar, no tempo, os momentos e experiências que contribuíram para a tomada 

de consciência sobre a importância do currículo em minha trajetória pessoal e profissional 

é fundamental para justificar a escolha do tema. Diria que a primeira experiência 

significativa foi prestar o teste de audição na Escola Municipal de Bailados de São Paulo 

1990, enfrentando a todos que diziam que investir na arte da dança não “traria futuro”, por 

não ser uma arte reconhecida no Brasil. Mesmo assim insisti, apostando que poderia 

vencer os obstáculos, por gostar e acreditar na arte.  
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 Os movimentos que vivi na Escola Municipal de Bailados, entre a sofrida rotina de 

levar o corpo à perfeição, as constantes pesquisas sobre os temas propostos nas 

coreografias, e um programa de estudo rígido e dinâmico, foram validados pela fantasia 

dos tablados. Estes movimentos conduziram-me à compreensão sobre a beleza de toda 

criação humana e os diferentes sentidos que esta arte pode produzir em contato com o 

espectador. Ou seja, de sua importância como componente do percurso da vida; portanto, 

do curriculum de um ser humano. 

Paralelamente à arte, minha segunda escolha profissional o magistério. Iniciei meus 

estudos em 1996, último ano dessa modalidade de formação em nível médio, pois, a partir 

da nova Lei de Diretrizes de Bases da Educação 9394/96, passava-se a exigir a formação 

de professores em nível superior. A nova legislação trouxe profundas mudanças para o 

sistema educacional brasileiro, da Educação Básica ao Ensino Superior.  

A proposta curricular do curso de Magistério foi pautada pelo espírito da nova lei, 

que estabelecia diretrizes e competências norteadoras para os Currículos da Educação 

Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, principalmente no que tange ao 

processo de ensino e aprendizagem na formação básica de crianças, jovens e adultos. 

Naquele instante, os estudos realizados no curso de Magistério baseavam-se na 

compreensão da nova proposta curricular, impulsionada pela Lei de Diretrizes e Bases 

9394/96, que produziria impactos nas políticas públicas e na organização dos sistemas de 

ensino nas próximas décadas. 

Em que pese, entretanto, a autonomia dada aos vários sistemas, a LDB, 

no inciso IV do seu artigo 9º, atribui à União estabelecer, em colaboração 

com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e 

diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a 

assegurar formação básica comum (BRASIL, 2010, p.7). 

Frente às novas exigências legais e à necessidade de aperfeiçoamento profissional, 

ingressei no curso de Pedagogia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo no ano 

de 2003 a 2006. O curso contribuiu para uma compreensão mais consistente sobre as 

questões de educação decorrentes das mudanças estabelecidas na legislação e, em 

particular, sobre aquelas que dizem respeito às propostas curriculares desenvolvidas no 

interior dos sistemas de ensino.  Como já era previsto, no decorrer do último ano letivo de 

minha graduação, em 2006, a Pedagogia passou uma mudança curricular significativa, em 
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função da aprovação de novas diretrizes curriculares nacionais para o curso (BRASIL, 

2006). 

Como alunos de Pedagogia, vivenciamos toda a expectativa da implementação das 

novas diretrizes. Naquele período, muitas discussões foram realizadas em sala de aula 

sobre os impactos das mudanças na nova configuração do curso, e também sobre pontos 

positivos e negativos da nova proposta. Para alimentar e fundamentar esse debate, 

realizamos estudos sobre as diretrizes curriculares e buscas de referenciais teóricos em 

diferentes fontes, a fim de que pudéssemos entender as políticas públicas e as mudanças 

curriculares ocorridas naquela época. As discussões instauradas foram objeto de alguns 

trabalhos de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), devido ao grande interesse dos 

alunos em pesquisar sobre o assunto. Isso porque as mudanças na matriz curricular do 

curso de Pedagogia provocavam muitas inquietações quanto às consequências dessa 

reestruturação na formação e atuação profissional de seus egressos.  

Participar ativamente desse debate despertou em mim a necessidade de ter uma 

compreensão maior sobre o assunto, uma vez que o currículo se revela como elemento-

chave na promoção de mudanças no campo da Educação. Percebi que toda e qualquer 

mudança provoca inquietações, e que estas motivam a busca por uma maior compreensão 

sobre determinado assunto. Nesse sentido, as incertezas tornaram-se fortes aliadas na 

construção de um olhar mais meticuloso sobre o tema. 

Vivenciar as mudanças no currículo do curso de graduação apontou também para a 

necessidade de realizar uma leitura mais atenta e sensível sobre os aspectos políticos e 

econômicos subjacentes às reformas educacionais de um modo geral, pois essas dimensões 

afetam, diretamente, o cotidiano de trabalho dos profissionais de educação. Compreender 

os princípios das políticas neoliberais, por exemplo, no contexto de uma economia 

globalizada que vem norteando, nas últimas décadas o direcionamento das políticas de 

Educação, especialmente, no campo do Currículo, foi de fundamental importância para 

construir uma visão mais crítica sobre esse processo.  Isto porque o currículo não é 

meramente um instrumento técnico, mas visa interferir nas ações pedagógicas de caráter 

político, econômico, histórico e cultural. 

Desta forma, meu envolvimento com as questões do currículo conduziu-me à 

regência dessa disciplina em um curso de graduação de Pedagogia. Lecionando a disciplina 
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Currículo e Escola, de 2010 a 2013, notei que esse é um assunto que desencadeia 

inesgotáveis discussões em sala de aula, e que solicita um olhar minucioso e atento sobre 

as dimensões socioculturais, políticas e econômicas envolvidas nas reformas educacionais. 

Requer também uma fundamentação teórica que conduza à compreensão sobre o impacto 

das políticas curriculares na formação de crianças, jovens e adultos. 

Em síntese, participar dos debates sobre as mudanças ocorridas nos currículos dos 

cursos de Magistério e de Pedagogia, associada à experiência docente no ensino superior, 

foram pontos fundamentais para a busca de um aprofundamento maior sobre o assunto. 

Esse interesse levou-me a ingressar no programa de pós-graduação em Educação 

(Currículo) da PUC/SP e a participar de um grupo de estudos no qual as discussões eram 

fortemente fundamentadas na compreensão de currículo, da sociedade e outros pontos 

convergentes envolvidos nessa área do saber.  

Nesse grupo, foram realizados trabalhos e debates direcionados à compreensão do 

currículo, às reformas políticas e aos desafios da educação brasileira, fundamentados em 

muitas produções acadêmicas recentes. Esse momento foi importante, e até mesmo 

decisivo, para a definição do objeto desta pesquisa, que visa ampliar o conhecimento sobre 

as produções acadêmicas relacionadas ao Currículo, na medida em que este se tornou um 

dos alvos preferenciais das políticas e reformas da Educação observadas, particularmente, 

na última década.  

Ao nos debruçarmos mais detidamente sobre o tema, foi possível perceber que as 

políticas e reformas empreendidas nos últimos anos na educação brasileira ampliaram o 

interesse dos pesquisadores sobre diferentes temáticas impulsionando as produções 

acadêmicas no campo da Educação em geral, entre elas a do Currículo.  

Observa-se, nos últimos anos, um movimento de expansão acentuada de 

programas, cursos, seminários, encontros, na área de educação em seus 

diferentes aportes. É possível, também, observar um interesse cada vez 

mais crescente da pesquisa envolvendo diferentes aspectos e temas sobre 

educação, como formação de professores, currículo, metodologias de 

ensino, identidade e profissionalização docente, políticas de formação e 

outros realizados tanto na formação inicial quanto na continuada, além 

dos estudos publicados em revistas científicas da área, apresentados em 

congressos. Proliferam dissertações, teses, artigos, enfim, inúmeros 

estudos e publicações sobre os aspectos que envolvem a educação e a 

formação das pessoas em espaços escolares e não escolares 

(ROMANOWSKI; ENS, 2006, p.39). 
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Especificamente em relação ao Currículo, passamos a nos colocar algumas 

questões: Como esta área tem se comportado no conjunto das produções acadêmicas? 

Quais os temas mais focalizados em currículo?  O que a área tem pautado?  

Organizar os dados acerca das produções sobre currículo permite visualizar fluxos 

de informações a respeito do tema, que podem ser de grande relevância como subsídios 

para novas produções. Não há como caminhar em uma estrada sem direção, se não houver 

pelo menos uma noção do que se pretende e de como chegar lá. Assim sendo, este 

trabalho tem o objetivo geral de traçar um panorama preliminar sobre o assunto, 

procurando destacar aspectos, dimensões e particularidades identificados na organização 

dessas produções. Para tanto, são dois os objetivos específicos deste trabalho: a) realizar 

um mapeamento do material bibliográfico com vistas a uma aproximação ao Estado da 

Arte das produções acadêmicas, realizadas no Brasil, que versam sobre currículo no 

período compreendido entre 2004-2013; e b) identificar as principais temáticas abordadas 

nessas produções.      

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter 

bibliográfico, a partir de indicadores quantitativos resultantes da coleta de dados em fontes 

fidedignas e qualificadas. Esta abordagem de pesquisa considera que existe uma relação 

significativa entre os fenômenos estudados a serem interpretados pelo pesquisador. De 

acordo com Chizzotti:   

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito 

e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 

isolados conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é 

parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos 

atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; 

está possuído de significado e relações que sujeitos concretos criam em 

suas ações (2010, p.79).  

 

A realização de um levantamento da literatura acadêmica, com vistas a uma 

aproximação ao Estado da Arte em Currículo, ganha sentido à medida que pode ser 

utilizado como dispositivo de aprofundamento do conhecimento produzido na área. Este 

tipo de pesquisa se vale de uma metodologia que permite a reunião e a sistematização das 
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produções a fim de oferecer parâmetros para novas possibilidades de estudo e, portanto, de 

avanço das pesquisas. 

Esses estudos são justificados por possibilitarem uma visão geral do que 

vem sendo produzido na área e uma ordenação que permite aos 

interessados perceberem a evolução das pesquisas na área, bem como 

suas características e foco, além de identificar as lacunas ainda existentes 

(ROMANOWSI; ENS, 2006, p.41). 

O Currículo é uma área de estudo que vem se consolidando no Brasil e ganhando 

identidade própria no campo da pesquisa. Existe um conjunto significativo de trabalhos 

publicados em periódicos, livros, teses de doutorado e dissertações de mestrado que se 

utilizam desse tipo de pesquisa denominada “Estado da Arte” ou “Estado do 

Conhecimento” (O Estado do conhecimento da produção científica sobre a educação 

profissional integrada à educação de jovens e adultos no âmbito do projeto 

008/proeja/capes/setec 2007 – 2011); (O “Estado da Arte”: a concepção de avaliação 

educacional veiculada na produção acadêmica do Programa de Pós Graduação em 

Educação e Currículo 1975-2000); (A produção acadêmica sobre o componente curricular 

Filosofia no ensino Médio 2004-2013). Entretanto, evidencia-se a necessidade da 

realização de mais pesquisas desse tipo, tendo em vista, a aceleração do crescimento da 

produção acadêmica percebida, particularmente, nos últimos dez anos. Daí a escolha do 

recorte temporal – 2004-2013 - definido neste trabalho. 

 Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, que permite o envolvimento 

interpretativo do pesquisador com o objeto de estudo, posso afirmar que a motivação que 

sustentou a busca de elementos para uma melhor compreensão da área do Currículo, 

mantém, de alguma forma, conexões com minha paixão pela arte. Isto porque vejo a 

construção de conhecimentos como uma “arte” que vai sendo configurada à medida que 

aponta para novas possibilidades. Como na Arte, a pesquisa não parte do vazio, não parte 

do nada, mas emerge de algo observado, vivido e experimentado. Além disso, pressupõe 

“passos” e “movimentos” estabelecidos a partir dos objetivos a serem alcançados.  

Assim, para mapear as produções acadêmicas da área de Currículo no período 

2004-2013 no Brasil, o primeiro recorte definido para a organização dos dados foi o de 

gênero das publicações, assim classificadas:  artigos; teses e dissertações; e livros (ou 

capítulo de livros). Para a seleção dos artigos, utilizou-se como critério o sistema de 

qualificação de periódicos WebQualis da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
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Pessoal de Nível Superior), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, tendo sido 

considerados os periódicos das categorias A1, A2, B1, B2 e B3, que concentram as 

produções mais relevantes. Para a seleção das teses de doutorado e dissertações de 

mestrado, utilizou-se o banco de dados divulgados pelo IBICT (Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia). E, finalmente, para a seleção dos livros, foram 

consideradas as Editoras que concentram o maior número de títulos em Educação em todo 

o território nacional, a saber: Artmed/Penso, Associados, Autêntica, Contexto, Cortez, 

Edusp, Loyola, Papirus, Unesp, Vozes, EdUFSCar e Unicamp).  

O mapeamento realizado a partir desse primeiro recorte possibilitou a organização 

dos dados em função do segundo recorte pretendido: o recorte geográfico, na tentativa de 

identificar como se distribuem as produções da área de Currículo nas diferentes regiões do 

Brasil. Finalmente, com base no material selecionado, foi possível chegar à definição das 

categorias temáticas que compõem o corpus da investigação visando à análise das 

tendências e enfoques que se apresentam sobre o Currículo hoje no Brasil. São elas: 

currículo e diversas práticas pedagógicas; currículo e formação de professores; teoria do 

currículo, currículo e disciplina e currículo, cultura e sociedade.     

Além desta Introdução, este trabalho é composto por quatro capítulos. O primeiro 

capítulo apresenta o conceito de currículo trabalhado por alguns autores estrangeiros, 

alinhados com a teoria crítica, os quais são referência de muitos trabalhos desenvolvidos 

por pesquisadores brasileiros na área de Currículo, como Henry Giroux (1992), Michael 

Apple 2006 e Gimeno Sacristán (2000). Obras de autores brasileiros, que também se 

alinham com a teoria crítica de currículo, como as de Antônio Flávio Moreira e Tomaz 

Tadeu (2009) são também referências indispensáveis em trabalhos sobre este tema. Para 

fundamentar a metodologia empregada nesta pesquisa, destacam-se os trabalhos de Le 

Coadic (1996), Joana Paulin Romanowski (2006), Sérgio Haddad (2002) e Antonio 

Chizzotti (2010).      

No segundo capítulo estão descritos a metodologia, os critérios e procedimentos 

utilizados no levantamento dos dados de modo a garantir o rigor e a fidedignidade das 

informações que visam contribuir para uma aproximação com a construção de um “Estado 

da Arte” das produções sobre Currículo no Brasil no período analisado. A fim de 

evidenciar a relevância desse tipo de estudo, também fazemos referência aos objetivos e 
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características das pesquisas denominadas de “Estado da Arte” ou de “Estado do 

Conhecimento”  

O terceiro capítulo tem o objetivo de descrever e analisar os dados coletados. Para 

tanto, as informações obtidas no levantamento das produções sobre currículo são 

apresentadas de acordo com as categorias definidas previamente – gênero das publicações 

(periódicos, livros, teses de doutorado e dissertações de mestrado) e distribuição geográfica 

dessas mesmas produções.  

O quarto capítulo apresenta as categorias temáticas identificadas nas produções 

acadêmicas, também organizadas no tempo e no espaço, de modo a possibilitar a 

visualização e o entendimento sobre o comportamento e contribuições da área de Currículo 

no conjunto das produções acadêmicas em Educação na última década. Essa análise 

permite identificar tendências, abordagens e também as lacunas existentes nas produções 

deste campo, servindo de subsídio importante aos pesquisadores da área.   

Nas Considerações Finais retomam-se brevemente as indagações, inquietações que 

motivaram o desenvolvimento do trabalho e, com base nos elementos identificados nos 

capítulos anteriores e nas contribuições dos autores de referência, busca-se atender o 

objetivo central da pesquisa, destacando aspectos relevantes e particularidades encontradas 

na organização dessas produções. Como fruto desse esforço, esperamos contribuir para 

uma aproximação do “Estado da Arte” das produções acadêmicas na área do Currículo no 

Brasil de modo a apontar caminhos para novas indagações e pesquisas neste campo. 
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CAPÍTULO I  

 

CURRÍCULO: CONCEITOS E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS TEORIAS  

 

A palavra currículo vem do latim – curriculum – e significa percurso, carreira, ato 

de correr. Considerando a educação como um processo social em constante transformação, 

o termo currículo assume significados abrangentes e imprecisos, uma vez que é 

influenciado pelo momento histórico, pelas condições sociais, políticas econômicas e 

culturais e também pelas concepções epistemológicas e pedagógicas dominantes em uma 

determinada época. Sobre essa mutabilidade dos conceitos, especialmente no campo da 

Educação, Michael Apple lembra que:  

Conceitos não permanecem estáveis por muito tempo. Eles têm asas, por 

assim dizer, e podem ser induzidos a deslocar-se de lugar para lugar. E é 

este contexto que define seu significado. Como Wittgenstein tão bem nos 

lembrou, devemos procurar pelo significado da linguagem no seu uso 

contextual específico. Isto é especialmente importante para compreender 

conceitos políticos e educacionais, uma vez que eles são parte de um 

contexto que está constantemente mudando  e sujeito a conflitos 

ideológicos sérios. A educação é uma arena na qual estes conflitos 

ideológicos são produzidos. Ela é um dos principais sítios nos quais 

diferentes grupos, com distintas visões políticas, econômicas e culturais 

tentam definir quais deverão ser os meios e os fins legítimos de uma 

sociedade (APPLE, 1997, p. 37). 

 

A noção de currículo é também tratada por Apple em sua relação com a arte. Para 

este autor:   

Se o currículo é de fato um problema de desenho, então, por sua própria 

natureza, é um ato estético. De muitas maneiras se parece mais com 

pintar um quadro do que construir uma ponte. Em razão disso, e dado ao 

fato de que muitos educadores/as foram “treinados” a usar modelos custo 

/beneficio ou orientados técnica e comportamentalmente na abordagem 

de problemas curriculares – orientação que hoje é do senso comum, numa 

era de modelos empresariais nas escolas – é essencial que recapturemos a 

sensibilidade estética de muitos professores/as e administradores/as que 

foi controlada desde fora (APPLE, 1997. p. 211). 

 

No trecho acima, Apple se refere nitidamente às práticas e significados da escola 

em eras conservadoras. É por meio do currículo que as ações pedagógicas acontecem nas 
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escolas e nas salas de aula que, atualmente, são orientadas no sentido de alcançar as metas 

definidas verticalmente por políticas públicas de caráter neoliberal que, em geral, não 

levam em consideração a realidade das escolas, dos alunos e dos professores (PONCE; 

ROSA, 2014).     

Como uma definição geral, porém, podemos entender currículo como um conjunto 

de decisões pedagógicas, tomadas no contexto escolar, que envolvem respostas para as 

seguintes perguntas: o que ensinar, por que ensinar, como ensinar e como avaliar. Em 

outras palavras, é por meio do currículo que se concretizam os objetivos da escola, 

entendida como  espaço privilegiado de concretização do ato educativo. Esta perspectiva se 

aproxima  da noção de currículo como processo, defendida por Gimeno Sacristan (1998). 

Para este autor espanhol, compreender o currículo como processo implica elaborá-lo e 

implementá-lo de modo a transformar o ensino. E, para tanto, é preciso refletir sobre uma 

série de questões, tais como:  

 
Que objetivos [...] o ensino deve perseguir? O que ensinar, ou que 

valores, atitudes e conhecimentos estão implicados nos objetivos? Quem 

está autorizado a participar nas decisões do conteúdo da escolaridade? 

Por que ensinar o que se ensina, deixando de lado muitas outras coisas? 

Trata-se da justificativa do conteúdo. Todos esses objetivos devem ser 

para todos os alunos/as ou somente para alguns deles? Quem tem melhor 

acesso às formas legítimas de conhecimento? Esses conhecimentos 

servem a quais interesses? Que processos incidem e transformam as 

decisões tomadas até que se tornem prática real? Como se transmite a 

cultura escolar nas aulas e como deveria se fazer? (GIMENO 

SACRISTÁN, 1998, p.124-125). 

 

Considerando que a forma de ensinar nunca é neutra em relação aos conteúdos 

ensinados, o autor coloca ainda outra série de questões:  

Como inter-relacionar os conteúdos selecionados oferecendo um conjunto 

coerente para os alunos/as? Com que recursos metodológicos, ou com 

que materiais ensinar? Que organização de grupos, professores/as, tempo 

e espaço convém  adotar? Quem deve definir e controlar o que é êxito e o 

que é fracasso no ensino? Como saber se houve êxito ou não no ensino e 

quais consequências têm sobre o mesmo as formas de avaliação 

dominantes? Como podem se mudar as práticas escolares relacionadas 

com esses temas? (Ibid.). 

 

Para  Libâneo, Oliveira e Toschi (2009, p. 306) “O conjunto currículo-ensino 

constitui os meios mais diretos para atingir o que é nuclear na escola - a aprendizagem dos 
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alunos – com base nos objetivos.” Segundo estes autores, o currículo pode ser entendido 

como um dos elementos centrais na definição do que se entende como qualidade da 

educação.  

Para avançar na compreensão do processo curricular e das relações entre o 

conhecimento escolar, a sociedade, a cultura, a autoformação individual e o momento 

histórico em que estamos situados, Moreira e Candau, esclarecem que: 

 
A palavra currículo é associada a distintas concepções, que derivam dos 

diversos modos de como a educação é concebida  historicamente, bem 

como das influências teóricas que a afetam e se fazem hegemônicas em 

um dado momento. Diferentes  fatores socioeconômicos, políticos e 

culturais contribuem, assim, para que currículo venha a se 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 de 

escolarização (MOREIRA; CANDAU, 2008. p. 18). 

 

 Fazendo a ressalva de que tais concepções não devem ser tomadas como 

certas ou erradas, já que elas refletem posicionamentos, compromissos e pontos de vista 

teóricos variados, os autores afirmam que as discussões sobre currículo incorporam o 

debate sobre os conhecimentos escolares, procedimentos e as relações sociais que 

“conformam o cenário em que os conhecimentos se ensinam e se aprendem, sobre as 

transformações que desejamos efetuar nos alunos e alunas, sobre os valores que desejamos 

inculcar e sobre as identidades que pretendemos construir.” (Ibid. p. 18). Com isso 

concorda Silva (2003), ao esclarecer que discussões sobre conhecimento, verdade, poder e 

identidade, marcam invariavelmente, as discussões sobre questões curriculares.  

Moreira e Candau referem-se ao currículo como as experiências escolares que se 

desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais, as quais contribuem 

para a construção das identidades dos alunos. Definição semelhante é assumida pela 

Resolução CNE/CEB nº 7 de 2010, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de 9 anos. Este documento do MEC assim, define currículo: 

O currículo do Ensino Fundamental é entendido, nesta Resolução, como 

constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do 
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conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular  

vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente 

acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes. 

(BRASIL, 2010, p.3) 

É preciso, entretanto, considerar  que a construção das identidades dos alunos está 

intimamente associada à ideia de cultura que, para Gimeno Sacristan (2013, p. 74) “é 

dinâmica porque é alterada por sujeitos que dela se apropriam e a subjetivam.” E, se a 

cultura é um “território” onde diferentes manifestações acontecem, inclusive a disputa pela 

superação das desigualdades, também o  currículo é um campo em que se tenta impor tanto 

a definição particular de cultura de um dado grupo, quanto os conteúdo privilegiados por 

essa cultura.  

O currículo é um território em que se travam ferozes competições em 

torno de significados. O currículo não é um veículo que transporta algo a 

ser transmitido e absorvido, mas sim um lugar em que, ativamente, em 

meio a tensões, se produz e se reproduz a cultura. Currículo refere-se, 

portanto, a criação, recriação, contestação e transgressão (MOREIRA; 

SILVA, 2001, p.36). 

 

Assumindo-se o currículo como um território de disputas de diferentes concepções 

e interesses, é fundamental que tenhamos uma compreensão clara das diferentes teorias 

que tratam dessa temática, localizando as transformações dessas diferentes abordagens em 

seu contexto histórico, bem como os interesses que envolvem a construção da noção de 

currículo. Só assim perceberemos as propostas curriculares que chegam às escolas com 

olhar mais crítico; só assim perceberemos também as intenções explícitas e/ou implícitas 

subjacentes ao que (e como) espera-se que sejam ensinados os conteúdos escolares, e em 

quê precisam mudar.  

Para tanto, apresentaremos a seguir as principais características das teorias sobre 

currículo que orientam este campo, divida pela literatura da área em três grupos: as teorias 

tradicionais; as teorias críticas; e as teorias chamadas de pós-críticas.  
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1.1 -  As Teorias Tradicionais 

Sob a denominação de “teorias tradicionais” entende-se aquelas correntes de 

pensamento que se pretendem neutras, científicas e objetivas. Nessa perspectiva de 

entendimento do currículo, dá-se ênfase às discussões sobre os processos  de ensino, 

aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência, 

objetivos, como processos estanques, separados e descontextualizados. Pode-se afirmar 

que a preocupação central das teorias tradicionais resume-se ao ensino eficaz de modo a 

obter eficiência nos resultados, o que, aliás, muito se aproxima da perspectiva neoliberal 

atualmente vigente em muitos países do mundo, inclusive o Brasil (CHIZZOTTI; PONCE, 

2012). 

As teorias tradicionais, no entanto, remontam ao início do século XX e pode-se 

dizer delas que foram concebidas como “teorias de aceitação, ajuste e adaptação” (SILVA, 

2003, p.30).  Por se pretenderem neutras, as teorias tradicionais têm como principal foco a 

identificação dos objetivos da educação escolarizada que visa, em última análise,  formar o 

trabalhador especializado ou proporcionar uma educação geral e acadêmica à população 

das classes mais favorecidas.  

Silva (Ibid.) também identifica o pensador norte-americano, Franklin John Bobbitt, 

como principal representante dessa abordagem teórica. Na obra intitulada “The 

Curriculum”, de 1918, Bobbitt escreveu sobre o currículo num contexto em que diversas 

forças políticas, econômicas e culturais identificadas com o desenvolvimento industrial 

capitalista procuravam moldar uma educação de massas à sua imagem e semelhança, a fim 

de garantir que sua ideologia fosse difundida. Assim, o funcionamento da escola deveria 

ser similar ao de uma empresa comercial ou industrial.  

[...] de acordo com Bobbit, o sistema educacional deveria começar por 

estabelecer de forma precisa quais são seus objetivos. Esses objetivos, 

por sua vez deveriam se basear num exame daquelas habilidades 

necessárias para exercer com eficiência as ocupações profissionais da 

vida adulta (SILVA, 2003, p.23).  

 

O modelo proposto por  Bobbit  baseava-se na teoria de administração econômica 

de Taylor, cuja ideia força concentra-se na palavra eficiência. De acordo com este 

entendimento, o currículo seria uma questão de organização mecânica e burocrática. 

Caberia aos especialistas desenvolver currículos que desenvolvessem as habilidades 
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entendidas como necessárias aos trabalhadores, bem como elaborar instrumentos de 

medição que aferissem, com precisão, se elas foram aprendidas. Estas ideias influenciaram 

muito a educação nos EUA  e de diversos outros países, inclusive no Brasil, e deram 

origem ao que se denominou, em educação, de “tecnicismo”.  Ainda de acordo com o 

autor:  

Ralph Tyler consolidou a teoria de Bobbit quando propõe que o 

desenvolvimento do currículo deve responder a quatro principais 

questões: que objetivos educacionais deve a escola procurar atingir; que 

experiências educacionais podem ser oferecidas que tenham 

probabilidade de alcançar esses propósitos; como organizar 

eficientemente essas experiências educacionais e como podemos ter 

certeza de que esses objetivos estão sendo alcançados (SILVA, 2003 

p.25).  

Embora também classificada como tradicional, a teoria do filósofo norte-americano 

John Dewey (1859-1952) é, no entanto, considerada mais progressista, pois apresenta uma 

preocupação maior com a democracia do que com o funcionamento da economia. Além 

disso, as propostas escolanovistas de Dewey davam maior importância aos interesses e às 

experiências das crianças e dos jovens, valorizando as práticas dos princípios 

democráticos. John Dewey via a escola como um local de vivências e não demonstrava 

tanta preocupação com a preparação para a vida ocupacional adulta. 

Essas duas tendências – a primeira representada por Bobbitt, e a segunda por 

Dewey – são classificadas como “tradicionais” por autores como Moreira e Tadeu (2013, 

p.18)  porque “em seus momentos iniciais (...) procuraram adaptar a escola e o currículo à 

ordem capitalista que se consolidava”. Ainda de acordo com estes autores: “As duas 

tendências, juntamente com vestígios e revalorizações de uma perspectiva mais tradicional 

de escola e de currículo, dominaram o pensamento curricular dos anos vinte ao final da 

década de sessenta e início da década seguinte.” (Ibid.). Teóricos críticos dessa abordagem, 

principalmente os de tradição marxista, contribuiriam para a formulação do que se conhece 

como “teorias críticas” da educação, e mais especificamente do currículo, como veremos a 

seguir.  
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1.2  -   As Teorias Críticas  

As primeiras teorizações que questionaram o pensamento e as concepções 

positivistas e empiristas sobre o currículo surgiram no contexto dos movimentos sociais e 

culturais que caracterizaram os anos de 1960 em todo o mundo. Essa perspectiva crítica 

visava evidenciar os aspectos políticos, ideológicos e culturais que, no debate sobre 

currículo, favoreciam a exclusão social por via da escola.  Segundo Moreira e Tadeu 

(2013), os autores da Teoria Crítica:  

[...] inconformados com as injustiças e as desigualdades sociais, 

interessados em denunciar o papel da escola e do currículo na reprodução 

da estrutura social e, ainda, preocupados em construir uma escola e um 

currículo afinados com os interesses dos grupos oprimidos passaram a 

buscar apoio em teoria sociais desenvolvidas principalmente na Europa 

para elaborar e justificar suas reflexões e propostas. Desse modo, o 

neomarxismo, a teoria crítica da Escola de Frankfurt, as teorias da 

reprodução, a nova Sociologia da Educação inglesa, a psicanálise, a 

fenomenologia, o interacionismo simbólico e a etnometodologia 

começaram a servir de referencial a diversos teóricos preocupados com 

questões curriculares (MOREIRA; TADEU, 2013, p. 21). 

Michael Apple, autor norte-americano bastante difundido no Brasil, especialmente 

pelo seu livro “Ideologia e Currículo” explica o que significa ser crítico:  

[...]ser crítico significa algo mais do que simplesmente apontar erros. 

Envolve a compreensão de conjuntos de circunstâncias historicamente 

contingentes e das contraditórias relações de poder que criam as 

condições nas quais vivemos (APPLE, 2006, p. 18). 

Moreira e Tadeu (2013) mapearam e identificaram alguns temas centrais das teorias 

críticas, organizados em três eixos: ideologia, cultura e poder.  

No primeiro eixo temático destacam-se as discussões realizadas pelo filósofo 

francês Louis Althusser, de filiação marxista, que em seu ensaio “A Ideologia e os 

Aparelhos Ideológicos do Estado” desenvolveu o argumento de que a escola é um dos 

principais dispositivos da classe dominante para reproduzir a estrutura social existente 

(Ibid., p. 29). Por meio do currículo e dos conteúdos das disciplinas escolares, a escola 

transmitiria seus princípios e valores para manter e reproduzir a ideologia da classe 

dominante. Além disso, reproduziria seus interesses através de mecanismos de seleção e 
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práticas discriminatórias que fazem com que crianças de famílias menos favorecidas saiam 

da escola antes de chegarem a aprender as habilidades próprias das classes dominantes.  

Procurando superar algumas inconsistências da própria noção de ideologia 

pressuposta no pensamento de Althusser, outros autores propuseram pensar a questão do 

currículo em sua relação com a cultura. A temática da cultura é, pois, um outro eixo de 

discussão privilegiado pelas teorias críticas, entendida em sua dimensão fundamentalmente 

política. A este respeito, Moreira e Tadeu afirmam que:  

Na tradição crítica, a cultura não é vista como um conjunto inerte e 

estático de valores e conhecimentos a serem transmitidos de forma não 

problemática a uma nova geração, nem ela existe de forma unitária e 

homogênea. Em vez disso, o currículo e a educação estão profundamente 

envolvidos em uma política cultural, o que significa que são tanto campos 

de produção ativa de cultura quanto campos contestados (MOREIRA; 

TADEU, 2013, p. 34).  

 Representantes desta tradição, os sociólogos Bourdieu e Passeron (1975) 

formularam uma crítica sobre a educação que se afastou, em parte, do marxismo clássico, 

incorporando contribuições de outras correntes teóricas, particularmente das Ciências 

Sociais e da Antropologia, para discutir a relação entre currículo e cultura. A partir do  

conceito de “habitus”, esses autores sustentam que a reprodução da estrutura social ocorre 

por meio da reprodução da cultura hegemônica, isto é, dos valores, costumes e dos  hábitos 

das classes dominantes.  

Assim, para Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, a escola atua como educação 

excludente ao eliminar do processo educacional as crianças das classes menos favorecidas 

que não dominam os códigos e a linguagem da classes dominantes. Daí dizer-se o currículo 

não é uma “coisa” (a ser ensinada) mas um terreno de produção e criação simbólica e 

cultural. Ou seja, ainda de acordo com Moreira e Tadeu (2013, p. 35), “Aquilo que na 

visão tradicional é visto como o processo de continuidade cultural da sociedade como um 

todo, é visto aqui como processo de reprodução cultural e social das divisões dessa 

sociedade”.  

 Por fim, pode-se dizer que a noção central das teorizações críticas é a de poder e 

relações de poder. Aliás, é exatamente a concepção de que a educação e o currículo estão 

implicados e implicam em relações de poder é o que caracteriza a teorização crítica como 

eminentemente política. A partir desta perspectiva de entendimento é que podemos 
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reconhecer que as relações de poder se manifestam não apenas em termos de classe social, 

mas também em termos de etnia, gênero, etc. No entanto, concordamos com os autores 

quando afirmam que:  

Reconhecer que o currículo está atravessado por relações de poder não 

significa ter identificado essas relações. Grande parte da tarefa da análise 

educacional crítica consiste precisamente em efetuar essa identificação. É 

exatamente porque o poder não se manifesta de forma tão cristalina e 

identificável que essa análise é importante (MOREIRA; TADEU, 2013, 

p. 38).  

Como se vê, as teorias críticas preocuparam-se em desenvolver conceitos que 

permitem compreender o currículo em sua relação com a história, com a sociedade e com a 

cultura. Essa forma de perceber o currículo articula princípios que ajudam a compreender 

melhor o fenômeno da exclusão escolar. Assim, às categorias de poder, classe social e 

relações sociais de produção, advindas do marxismo, acrescentam-se as noções  de  

ideologia, reprodução cultural e social, currículo oculto, conscientização, emancipação, 

libertação e resistência.  

Entre os autores internacionais mais conhecidos no Brasil, destacam-se o professor 

Michael W. Apple da Universidade de Wiscosin-Madison (EUA), cuja obra mais 

conhecida (Ideologia e Currículo - 2006) discute as relações entre ideologia, currículo e 

poder; e também Henry Giroux, pesquisador da Universidade McMaster (Canadá), que, 

além de suas teorizações sobre política cultural currículo, propõe que os professores sejam  

vistos como intelectuais transformadores (1997). Cabe registrar que as ideias desses 

fundadores da pedagogia crítica nos Estados Unidos sofreram forte influência do 

pensamento do educador brasileiro Paulo Freire na sustentação de muitos de seus 

posicionamentos críticos no campo educacional.   

Deve-se, ainda, mencionar as discussões realizadas por teóricos ligados ao Instituto 

de Educação da Universidade de Londres, dentre os quais emerge o nome de Michael 

Young, líder do grupo conhecido como Nova Sociologia da Educação (NSE). O foco deste 

grupo – composto por nomes como Basil Bernstein, Nell Keddie, Pierre Bourdieu e 

Geoffrey Esland - é compreender as relações entre os processos de seleção, distribuição, 

organização e ensino dos conteúdos curriculares e a estrutura de poder do contexto social 

inclusivo (MOREIRA; TADEU, 2013, p. 27).  
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Por fim, não se pode deixar de registrar as importantes contribuições do autor 

espanhol, Gimeno Sacristán, cuja concepção de “currículo como processo”, já mencionada 

no início deste capítulo, tem tido forte influência nas investigações de pesquisadores 

brasileiros, especialmente na última década.  Para este autor, preocupado principalmente 

com as aprendizagens dos alunos, o currículo é visto como um “texto” que vai se tornando 

realidade no desenvolvimento das ações escolares, que é explícito mas também implícito.  

Quando nos referimos às influências exercidas na escolaridade, 

chamamos esse texto de currículo: o que contém o projeto em si, os 

materiais da reprodução-produção de seres humanos pela educação, assim 

como a direção para desenvolver esse plano. Na medida em que o texto-

currículo é explícito, podemos discuti-lo, escolhê-lo, muda-lo comprovar 

como se realiza, mas sem esquecer que há um texto-tecido concreto e 

sempre real na ação, pois o sentido, a orientação e o conteúdo são 

inerentes a toda ação humana. Para lhe dar uma expressão que diferencie 

tal peculiaridade, distinguimos o currículo implícito do explícito 

(GIMENO SACRISTÁN, 2007, p. 118). 

Em suma, vários pensadores elaboraram teorias e conceitos identificados como 

críticas e, apesar das particularidades de cada um, partilham de uma linha semelhante de 

pensamento: a de que o currículo é parte da política cultural e que, por meio dele, é 

possível tanto reproduzir os valores e interesses de grupos dominantes, como promover a 

emancipação dos sujeitos por meio das transformações das relações de poder existentes 

dentro da escola. 

Pode-se concluir que a perspectiva crítica do currículo nos convida a pensar sobre 

as intenções veladas e nas razões, pouco explícitas, de valorização de determinados 

conhecimentos (em detrimento de outros) por parte dos formuladores das políticas 

educacionais e curriculares no contexto das políticas neoliberais (CHIZZOTTI; PONCE, 

2012).  

Compreender esses fenômenos e movimentos é de fundamental importância para 

superar a exclusão social e escolar, e também para propor novos processos de 

escolarização mais democráticos e solidários. Estas têm sido, em grande parte, as 

preocupações dos pesquisadores brasileiros identificadas nas temáticas das produções 

mapeadas neste trabalho.  Analisaremos, a seguir, a perspectiva das teorias denominadas  

“pós-críticas”.   
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1.3  -   As Teorias Pós–Críticas 

Sob a denominação de “teorias pós-críticas, encontram-se estudos cuja ênfase recai 

sobre questões como  identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e 

discurso, saber-poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e  

multiculturalismo. 

Essa perspectiva teórica tende a ver o currículo tende como fenômeno complexo, 

plural, e sempre em transição. Como as teorias críticas, esta abordagem também assume 

que  o currículo é inseparável da cultura e das relações de poder. No entanto, diferente 

delas, as teorias pós-críticas veem o sujeito não como seres objetivos mas como 

“subjetivação”. Isto é, como  

[...] um projeto inconcluso, um significante circulando a depender de uma 

significação sempre adiada. Seres linguageiros, cindidos e precários. Nem 

a ciência, nem Deus, nem um partido, nem a dialética, nem a formalidade 

matemática, nem as regras administrativas servem mais – se é que um dia 

serviram – de porto seguro para nos constituir como sujeitos, balizar os 

nossos projetos e para a resolução dos conflitos em torno de diferentes 

opções de leitura do mundo (LOPES,  2013, p. 8). 

A professora Alice Casimiro Lopes, da Faculdade de Educação da UERJ, analisa 

que as teorias pós-críticas, em grande parte apoiadas nas contribuições da psicanálise de 

Freud e Lacan e também nas teorizações sobre o discurso do filósofo francês, Michel 

Foucault, têm tido preponderância nas produções sobre currículo no Brasil, especialmente 

a partir dos anos 2000.  Segundo ela:  

Talvez isso também se deva ao aprofundamento das características pós-

modernas nos tempos em que vivemos. Um tempo de fim das utopias e 

das certezas, de desmoronamento da ideia de verdade centrada na prova 

empírica, na objetividade, na natureza ou na evidência matemática. Um 

tempo de explosão das demandas particulares e das lutas da diferença, de 

aceleração das trocas culturais e dos fluxos globais, de compressão 

espaço-temporal (LOPES, 2013, p. 8).   

As pesquisas realizadas nessa linha teórica têm tido como foco de preocupação o 

estudo das representações e dos discursos que discriminam grupos sociais e culturais por 

meio da negação de seus direitos às diferenças: cultural; identitária; da forma de 

compreender e representar o mundo. As teorias pós-críticas entendem que as desigualdades 

e diferenças não são apenas produzidas e reproduzidas em função de fatores econômicos 
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ou de classe social, mas sim por meio dos discursos sociais, em relações estéticas, culturais 

e epistemológicas. De acordo com Tomaz Tadeu da Silva:  

A discussão pós-estruturalista, com seu pressuposto da primazia do 

discurso e das práticas linguísticas, altera radicalmente as concepções de 

cultura. A perspectiva pós-estruturalista amplia, por um lado, as 

abordagens sociológicas (como as abordagens marxistas ou a teorização 

de Bourdieu, por exemplo) centradas numa visão da cultura como campo 

de conflito e de luta, mas, por outro, modifica-as, ao deslocar a ênfase de 

uma avaliação epistemológica (falso/verdadeiro), baseada na posição 

estrutural do ator social, para os efeitos de verdade inerente às práticas 

discursivas. A cultura, nessa visão, é um campo de luta em torno da 

construção e da imposição de significados sobre o mundo social. 

(SILVA, 2006, p. 14). 

1.4  -  O currículo no Brasil: abordagens e práticas  

Entendida a divisão teórica dos estudos sobre currículo, resta ainda situarmos essa 

discussão no contexto brasileiro, tanto na perspectiva das correntes educacionais 

defendidas por alguns teóricos e pesquisadores brasileiros, como também do ponto de vista 

das atuais políticas educacionais e curriculares em curso.  

Autores como Dermeval Saviani e José Carlos Libâneo são representantes 

históricos e consagrados de uma  corrente de pensamento pedagógico conhecida como  

“Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos”. Essa corrente defende que é papel da escola 

socializar amplamente os conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade, 

democratizando o acesso de todos ao conhecimento científico. No entendimento de 

Libâneo: 

A pedagogia dos conteúdos parte da compreensão crítica das diferentes 

versões da pedagogia liberal e outras versões da pedagogia progressista, 

procedendo à análise histórica do contexto social onde se dá o processo 

educativo e dos condicionantes sociais que incidem sobre o indivíduo 

concreto e o tornam um ser social (LIBÂNEO, 2002, p. 134). 

A segunda corrente, conhecida como Pedagogia Libertadora é representada pelo 

educador Paulo Freire (1921-1997), internacionalmente conhecido por suas ideias e 

práticas em prol de uma educação popular. Paulo Freire defendia a necessidade da escola  

trabalhar com a cultura das camadas populares, valorizando a experiência do aluno, dando 

voz e fortalecendo a cultura dos grupos socialmente discriminados e excluídos.  
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A crítica de Paulo Freire ao currículo pode ser sintetizada no conceito de “educação 

bancária” por ele desenvolvido em sua obra Pedagogia do Oprimido (1987).  

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos 

que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, 

memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em 

que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de 

receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem 

colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, 

os grandes arquivados são os homens, nesta (na melhor das hipóteses) 

equivocada concepção “bancária” da educação (FREIRE, 1987, p. 33). 

 A crítica de Freire indica que, para ele, o currículo estaria desligado da situação 

existencial das pessoas envolvidas no ato de conhecer. Propõe, assim, um novo conceito: o 

de educação problematizadora, no qual não existe uma separação entre o ato de conhecer e 

aquilo que se conhece e que o conhecimento. A educação problematizadora é libertadora, 

pois:  

[...] já não pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou 

de transmitir “conhecimentos” e valores aos educandos, meros pacientes, 

à maneira da educação “bancária”, mas um ato cognoscente. Como 

situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de ser o 

término do ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos 

cognoscentes, educador, de um lado, educandos, de outro, a educação 

problematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação da 

contradição educador-educandos. Sem esta, não é possível a relação 

dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em 

torno do mesmo objeto cognoscível (Ibid., p.39).   

 O debate sobre essas duas abordagens de currículo – a da Pedagogia Crítico-Social 

dos Conteúdos e a da Pedagogia Libertadora – suscitou muitas reflexões entre educadores 

e intelectuais brasileiros ao longo dos anos 1980 e 1990. Contudo, uma nova abordagem 

curricular passou a dominar as discussões no contexto das reformas educacionais 

desencadeadas a partir da promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei 9394/96), e também da divulgação dos PCNs (Parâmetros Curriculares 

Nacionais). Essa abordagem é também conhecida como “pedagogia das competências” e se 

insere no contexto de políticas que visam a homogeneização dos currículos, como apontam 

Chizzotti e Ponce:  

Há uma tendência cada vez mais internacionalizada de homogeneização 

das preocupações em relação ao currículo. As reformas educacionais e 

curriculares no Brasil partilham desse movimento mundial de debates 
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ideológicos e políticos sobre os currículos escolares. (...) A uniformização 

curricular da educação fundamental, preconizada pela OCDE, foi 

ensaiada com o estabelecimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) e a com a introdução do PISA como referência, sob o patrocínio 

do INEP, na avaliação dos resultados escolares. A avaliação dos sistemas 

de ensino e das instituições escolares, a partir dos resultados de 

aprendizagem dos alunos, ingressou decisivamente no sistema brasileiro 

de avaliação nacional (CHIZOTTI; PONCE, 2012, p. 31) . 

 

Ao contrário do que se previa, os PCNs foram criticados por parte dos educadores. 

Por um lado, pela trajetória de sua elaboração, por outro, por conta da política econômica e 

cultural adotada pelo governo, ou seja, a promoção de uma formação educacional 

adequada aos preceitos da nova ordem mundial que se baseia no processo de globalização 

das práticas econômicas, a partir da orientação de organismos e agências internacionais. 

Esta situação levou ao descontentamento de muitos educadores, pois  mesmo  

reconhecendo a importância de uma certa unidade nacional dentro da diversidade cultural 

de nossos estados, municípios, prefeituras, comunidades e escolas, necessária aos 

currículos escolares, as políticas praticadas nas últimas décadas acarretaram a 

padronização dos currículos por meio de duas modalidades, como explicam Chizzotti e 

Ponce:  

A primeira, mais comum em propostas estaduais e em municípios de 

grande porte, mais ricos e mais bem estruturados, apresenta-se por meio 

de material apostilado / padronizado produzido pela própria rede pública 

de educação, que contrata profissionais para tal empreendimento, na sua 

maioria professores universitários. O material contém instrumentos 

específicos para os gestores, professores e alunos. Sua implantação, em 

geral, ocorre verticalmente, desde a secretaria da educação até os alunos e 

professores. A segunda, mais comum em municípios de pequeno porte, 

em geral sem recursos e com pouca estrutura, apresenta-se por meio da 

compra, por redes públicas, de propostas padronizadas de ensino de 

empresas privadas de educação ou de organizações não governamentais. 

(CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p. 32).  

As Diretrizes Curriculares Nacionais- DCNs, são um conjunto de definições 

doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos na Educação Básica que 

orientam as escolas na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas 

propostas pedagógicas. A palavra doutrina já expressa uma abordagem de currículo oficial.  

De acordo com Gimeno Sacristán (1998,  p. 150 ), o currículo: “É o que se ensina, 

se sugere ou se obriga a aprender, expressa os valores e funções que a escola difunde num 
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contexto social e histórico concreto”. Assim, os currículos prescritos são diferentes dos  

conteúdos reais, implícitos nos resultados que os alunos de fato obtêm.  

Considerando as abordagens teóricas e temáticas apresentadas neste capítulo,   

concluímos que o contexto das atuais discussões sobre currículo é muito complexo, 

dinâmico e permeado por tensões que expressam diferentes concepções, interesses 

políticos e relações de poder.  

Assim, cabe aos pesquisadores e estudiosos da área de Currículo procurar 

identificar, nas diferentes práticas políticas, educacionais, pedagógicas, de ensino-

aprendizagem e do trabalho docente existência de tais relações para compreender como 

elas se estabelecem.  E mais, de que maneira elas podem ser transformadas. Pois, “O 

currículo, como campo cultural, como campo de construção e produção de significações e 

sentido, torna-se, assim, um terreno central dessa luta de transformação das relações de 

poder” (MOREIRA; TADEU, 2013, p.39).  

Esta pesquisa é parte desse esforço na medida em que visa, por meio do 

levantamento e mapeamento das produções acadêmicas da área, contribuir com o “estado 

da arte” das discussões deste campo educacional.    
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CAPÍTULO II  

ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar e descrever a metodologia, os critérios e 

procedimentos utilizados no levantamento dos dados deste trabalho de modo a contribuir 

para uma aproximação com o “estado da arte” das produções sobre Currículo no Brasil no 

período compreendido entre 2004-2013.  

É importante registrar que este trabalho não tem a pretensão de constituir-se num 

“estado da arte” das produções da área de Currículo no Brasil na última década,  visto que 

privilegiamos apenas alguns recortes de análise que não dão conta do total das produções 

existentes no período analisado (2004-2013).   

 Entretanto, entendemos que é importante evidenciar a relevância desse tipo de 

estudo para o qual pretendemos contribuir, tanto para rever o conhecimento já produzido 

como para situar tendências importantes para o avanço das pesquisas. Para tanto, faremos, 

inicialmente, uma breve apresentação dos objetivos e características das pesquisas 

denominadas de “Estado da Arte” ou de “Estado do Conhecimento.”  

 

2.1 – As pesquisas denominadas “Estado da Arte”  

O conhecimento é o movimento por meio do qual 

são utilizados “instrumentos ideais” (teóricos, 

conceituais, científicos) para ler, interpretar, 

analisar, uma realidade; e nesse trabalho sobre a 

realidade, se é levado a aprimorar, elaborar, 

aperfeiçoar os “instrumentos ideais”. Michel 

Beaud (2000).  

 

A intensificação dos estudos na área da educação, particularmente nos últimos dez 

anos, tem gerado um volume de informações cada vez maior, o que requer esforços que 

coloquem em evidência essas produções. De acordo com Romanowski e Ens (2006), a 

intensificação das publicações acadêmicas causam certas inquietações e questionamentos 

que encaminham para a necessidade de um mapeamento que desvende o conhecimento já 

produzido e apontem os temas mais pesquisados e as lacunas existentes.  
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No Brasil, intensificou-se a partir de iniciativas de  instituições governamentais e de 

associações de pesquisadores. Segundo Sá Barreto e Pahim (2001), na década de 1990, o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), junto às 

associações de pesquisadores como a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPEd), a Associação Nacional de Política e Administração da Educação 

(Anpae) e a Fundação Carlos Chagas (FCC) viabilizaram a realização de pesquisas desse 

tipo, compreendendo o mapeamento, a organização das informações e avaliação do 

conhecimento produzido na  área da Educação, abrangendo diferentes temáticas de 

especial interesse das atuais políticas públicas como: educação superior, formação de 

professores, alfabetização, educação infantil, entre outros.    

Esses estados da arte realizaram um balanço das respectivas áreas de 

conhecimento, com a finalidade de diagnosticar temas relevantes, 

emergentes e recorrentes, indicar os tipos de pesquisa, organizar as 

informações existentes bem como localizar as lacunas existentes. 

(ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 40-41). 

De acordo com Vosgerau e Romanowski (2014) os estudos que visam a realização 

de revisão de literatura têm recebido diferentes denominações: levantamento bibliográfico, 

revisão bibliográfica e de literatura, estado da arte, entre outros. Essa diversidade de termos 

para estudos da mesma natureza suscita uma série questionamentos de ordem teórica e 

metodológica, o que levou as autoras a classificarem esses estudos em dois grupos: os que 

mapeiam e os que avaliam e sintetizam as produções acadêmicas.  

Assim, o Levantamento Bibliográfico, que tem por finalidade levantar todas as 

referências encontradas sobre um determinado tema, constituiu a primeira etapa do 

mapeamento. “Essas referências podem estar em qualquer formato, ou seja, livros, sites, 

revistas, vídeo, enfim, tudo que possa contribuir para um primeiro contato com o objeto de 

estudo investigado. [...]” As autoras ainda observam que, nesta etapa, não há uma 

preocupação clara em estabelecer critérios específicos para a seleção das fontes. Já nos 

estudos denominados de “revisão de literatura” ou “revisão bibliográfica” há uma nítida 

intenção de contribuir para as discussões de um determinado campo temático, seja por 

meio da contextualização dos temas abordados, seja pelo tipo de abordagem teórica ou 

metodológica utilizada nas pesquisas (Ibid., 2014, p. 170).  
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Portanto, nesse tipo de produção, o material coletado pelo levantamento 

bibliográfico é organizado por procedência, ou seja, fontes científicas 

(artigos, teses, dissertações) e fontes de divulgação (revistas, sites, 

vídeos, etc.) e, a partir de sua análise, permite ao pesquisador a 

elaboração de ensaios que favorecem a contextualização, a 

problematização e uma primeira validação do quadro teórico a ser 

utilizado na investigação empreendida (VOSGERAU E 

ROMANOWSKI, 2014, p. 170).  

 Diferentemente dos levantamentos bibliográficos e das revisões de literatura, os  

estudos denominados estado da arte visam ao aprofundamento da análise. Por isso,  

permitem o estabelecimento de relações com produções anteriores, a identificação de 

temáticas recorrentes e apontam para novas perspectivas de pesquisa com vistas à 

consolidação de uma área de conhecimento.    

 Diferentes autores brasileiros (HADDAD, 2002; ROMANOWSKI, 2006;  

MARTINS 2011), envolvidos com essa modalidade de pesquisa, ressaltam a pertinência 

desses estudos que, mais do que realizar levantamentos das produções procuram o 

entendimento do conhecimento elaborado, acumulado e sistematizado a respeito de um 

determinado tema.  Para Romanowski e Ens (2006, p.39), os estudos do tipo Estado da 

Arte  constituem uma contribuição importante para o campo teórico de uma determinada 

área de conhecimento na medida em que:  

[...] procuram identificar os aportes significativos da construção da teoria 

e prática pedagógica, apontar as restrições sobre o campo em que se 

move a pesquisa, as suas lacunas de disseminação, identificar 

experiências inovadoras investigadas que apontem alternativas de 

soluções para os problemas de prática e reconhecer as contribuições da 

pesquisa na constituição de propostas na área focalizada 

(ROMANOWISKI, 2006, p.39). 

De acordo com Alves (1992), esse tipo de pesquisa possibilita a verificação da 

bibliografia produzida no meio acadêmico, dando visibilidade ao conhecimento produzido 

a respeito de um assunto e colocando em evidência as temáticas mais focalizadas. Desse 

modo, possibilita também identificar os pontos que ainda precisam ser pesquisados, o que 

permite que novos pesquisadores se situem melhor dentro de um campo temático fazendo 

avançar o conhecimento científico da área.  
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 Se, como afirma Le Coadic (2004), toda pesquisa inicia-se com a busca pelos 

conhecimentos primeiros, as pesquisas do tipo “estado da arte” ou “estado do 

conhecimento” podem ser consideradas como muito relevantes para o avanço  da ciência, 

uma vez que sistematiza os conhecimentos já existentes. Para Martins  (2011), o Estado da 

Arte é a fonte para a realização de outras pesquisas, pois organiza o conhecimento sobre 

os estudos realizados anteriormente.. Ao disponibilizar, de modo ordenado, a produção 

científica de determinada área, constitui-se num dispositivo valioso para os pesquisadores 

responsáveis pelo  encaminhamento de novos estudos.  

Outra característica do estado da arte é o seu caráter permanente. Por isso, são 

consideradas como pesquisas  inconclusivas, isto é, não têm um ponto final. Segundo 

Soares e Maciel (2000), essas pesquisas não podem e nem devem ser conclusivas, visto 

que a ciência permanece em constante processo de mudanças, no tempo e no espaço, ora 

privilegiando alguns aspectos, ora outros a depender do “estado” das questões estudadas 

em determinado momento. Cumprem, assim, a finalidade de ajudar os pesquisadores a 

clarificarem e delimitarem seus objetos de estudo. 

Uma vez entendido que esse tipo de pesquisa se constitui como um trabalho que se 

alimenta de outras produções, é preciso também registrar que os procedimentos utilizados 

para elaboração do levantamento e análise da literatura acadêmica devem pautar-se pelo 

rigor metodológico tanto na seleção do material coletado como em sua análise.. Dessa 

forma,  a visão panorâmica possibilitada pela organização de dados quantitativos, permite 

identificar e acompanhar, qualitativamente, a trajetória e distribuição da produção 

científica  de um determinado campo de conhecimentos.  

Parece claro que o mapeamento da literatura acadêmica se concretiza como uma 

radiografia que permite visualizar o interior de uma área de conhecimento e reconhecer, 

nela, os aspectos priorizados nos debates realizados ao longo do tempo e, ainda, de acordo 

com  outros recortes e critérios definidos em função das preocupações focalizadas pelo  

pesquisador.   

No caso específico deste estudo,  nossa área de interesse e atenção é o Currículo. 

Dada a complexidade e profundidade requeridas em estudos do tipo estado da arte ou do 

conhecimento e, ainda, os limites e recortes definidos neste trabalho, não temos a pretensão 

de nos comprometermos com um “estado da arte” das produções de Currículo. Busca-se, 
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sim, fazer um estudo descritivo que possibilite a análise de certas particularidades das 

produções acadêmicas referentes à área de Currículo no Brasil entre os anos de 2004-2013, 

visando contribuir com estudos do  “estado da arte” deste campo.  

 Espera-se  também que o levantamento das produções acadêmicas realizado, nos 

limites deste trabalho, possa apontar caminhos para o debate acerca dos questionamentos e 

inquietações suscitados por este esforço de sistematização das informações. Entendendo a 

devida importância da metodologia utilizada na organização de um trabalho desta 

natureza,   passamos à descrição dos critérios e procedimentos adotados na coleta e análise 

dos dados.  

2.2 – O levantamento das produções acadêmicas: critérios e procedimentos  

Para cumprir com os propósitos expressos neste trabalho que visa inventariar as 

produções acadêmicas da área de Currículo no período compreendido entre 2004-2013,  foi 

realizado, inicialmente, o mapeamento de um número significativo de produções 

acadêmicas em quatro gêneros de publicação: artigos de periódicos, livros, teses de 

doutorado e dissertações de mestrado.  

De acordo com Silva, Menezes e Pinheiro (2003), a diversidade no funcionamento 

do sistema de comunicação científica nas diversas áreas do conhecimento é um fato.  

Ciência é conhecimento público [...] Um resultado de pesquisa só ganha 

importância e só passa a existir após sua publicação, sua divulgação nos 

canais formais de comunicação científica. [alguns] Autores situam a 

comunicação no próprio coração da ciência, isto porque consideram que a 

ciência só alcança sua legitimidade quando é analisada e aceita pelos 

pares e este processo é viabilizado via publicação. (SILVA; MENEZES; 

PINHEIRO, 2003, p.194) 

Os canais de comunicação desempenham um importante papel político e social, 

pois é por intermédio deles que se estabelece um elo entre quem produz a ciência e quem 

busca conhecer essas produções. 

[...] A informação é o sangue da ciência. Sem informação, a ciência não 

pode se desenvolver e viver. Sem informação a pesquisa seria inútil e o 

conhecimento não existiria. Fluído preciosos, continuamente produzido e 

renovado, a informação só interessa se circula, e, sobretudo, se circula 

livremente. [...] Ademais, o processo desses conhecimentos, que se torna 

possível após entrarem em circulação, está na origem das descobertas 

científicas e das inovações (LE COADIC, 1996, p. 27) 
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A escolha dos canais de comunicação utilizados para a busca das fontes de pesquisa  

também obedeceu os critérios  de  segurança e de credibilidade das informações nelas 

contida. Nos dias atuais, em que a tecnologia impulsiona o acesso à informação, conhecer 

os canais  disponíveis online, e até mesmo o seu funcionamento, auxiliou o processo de 

busca dos trabalhos acadêmicos produzidos em todo o território nacional e, 

consequentemente, contribuiu para o mapeamento e identificação das diferentes 

abordagens encontradas nas produções da área de Currículo. 

No Brasil, os conhecimentos científicos produzidos nos meios acadêmicos passam 

pelas mãos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior),  

órgão do Ministério da Educação, fundado em 11 de julho de 1951, pelo Decreto nº 

2974/51, que instituiu uma Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de pessoal de nível 

superior. A fundação desempenha o papel de expansão, consolidação e divulgação de todo 

o material científico produzido na pós-graduação de todos os estados brasileiros, inclusive 

de instituições internacionais de ensino superior, que mantém parcerias educacionais com 

o Brasil.  

As atividades e acervo da CAPES podem ser acessados pelo site 

www.capes.gov.br, um portal público que disponibiliza informações sobre acontecimentos 

educacionais em diferentes dimensões do ensino superior, bem como as publicações de 

produções acadêmicas da pós-graduação de instituições públicas e privadas.  Mantêm 

links de acesso às produções acadêmicas em teses, dissertações, livros e periódicos, 

consolidando a expansão das produções científicas realizadas em âmbito nacional e 

internacional para os mais variados setores da sociedade.  

A CAPES disponibiliza um canal de entrada que permite o acesso aos periódicos, 

denominado de Portal de Periódicos”. Nele, as produções podem ser acessados por 

intermédio de diferentes ferramentas de Busca, como assunto, periódico, base, entre outros 

de mecanismos como título, área de conhecimento e busca avançada.  

http://www.capes.gov.br/
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Fonte: Decreto nº 2974/51. Portal de Periódico encontrado na CAPES. 

Tais recursos viabilizam a realização do mapeamento dos periódicos, pois 

permitem  a localização e acesso aos periódicos e artigos publicados com certa facilidade. 

Cada link tem uma finalidade específica, que auxilia na busca de acordo com o critério 

selecionado pelo usuário. A busca por assunto, por exemplo, direciona para os artigos que 

se referem ao tema de interesse do pesquisador.   

Nos dias atuais, com o desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação, desenvolver e manter uma familiaridade com esses mecanismos de busca 

das fontes de pesquisa passou a ser fundamental para o pesquisador.  De acordo com 

Cunha:  

Existem centenas de mecanismos de busca e esse número tende a 

aumentar cada vez mais. (...) E fundamental reservar algum tempo para 

pesquisar, pois nem sempre se é bem-sucedido na primeira tentativa. Vale 

a pena usar mais de um mecanismo, diretório ou ferramenta de busca para 

procurar algo, pois eles possuem diferentes critérios para organizar e 

apresentar as informações. Todos os mecanismos mencionados 

apresentarão um campo ou janela onde deverá ser digitado o assunto 

sobre o qual se deseja encontrar informações e, ao lado, um pequeno 

botão que deve ser clicado, para enviar a solicitação.  (CUNHA, 2001, p. 

100) 

Pelo portal da CAPES é possível ter acesso também ao Sistema de Avaliação – 

SICAPES/WEBQUALIS (qualis.capes.gov.br), externo ao Sistema de Banco de Dados da 

própria CAPES. Esse sistema é utilizado para avaliar e classificar os periódicos 

produzidos nos programas de pós-graduação em âmbito nacional. No sistema 

WEBQUALIS encontram-se critérios técnicos de avaliação, aos quais os periódicos são 

submetidos, com a finalidade de garantir a qualidade das revistas científicas brasileiras. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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Estas regras categorizam os periódicos em indicativos de qualidade classificados 

como A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5. Existe a classificação “C”, que consta como sem valor 

nos estratos de classificação da CAPES. Segundo, Silva, Menezes e Pinheiro (2003, 

p.200) “[...] os periódicos usados para divulgação são enquadrados em categorias 

indicativas de qualidade - A alta, B média, ou C baixa - e do âmbito de circulação dos 

mesmos - local nacional ou internacional.” Fica demonstrado que tais estratos são 

indicadores de qualidade e visam classificar os periódicos pelo seu grau de impacto 

científico, os quais serviram de base para o estabelecimento dos critérios e procedimentos 

utilizados no levantamento das produções acadêmicas sobre Currículo no período 

compreendido entre 20014-2013 que passamos a descrever.  

O levantamento dos artigos científicos sobre Currículo foi realizado na plataforma 

do Webqualis da CAPES nos quais está representada a produção intelectual dos programas 

de pós-graduação brasileiros de todas as áreas do conhecimento. Para compor o corpus 

desta pesquisa foram somente considerados os periódicos dos estratos A1, A2, B1, B2 e 

B3, por se tratarem daqueles mais bem avaliados pela CAPES e também onde se 

concentram o maior número de publicações.   

O livro é outro canal de acesso à produção cientifica de grande importância no 

campo das publicações, pois as editoras veiculam regularmente o que vem sendo 

produzido nos meios acadêmicos. Conhecer o que vem sendo discutido nos livros 

corresponde a um mapeamento necessário, por ser um importante recurso de acesso às 

produções acadêmicas. 

Para o levantamento das produções sobre Currículo publicadas em  livros, foram 

consideradas as editoras especializadas em temas educacionais com maior circulação 

nacional. Assim, os dados coletados concentraram-se em 12 (doze) editoras, a saber:  a 

Editora Artemed/Penso (Porto Alegre); a Autêntica Editora (Belo Horizonte); a Editora 

Vozes (Petrópolis, RJ); a Autores Associados e a Papirus Editora (ambas de Campinas, 

SP); as Edições Loyola (São Paulo);  a Editora Contexto (São Paulo); a Editora Cortez 

(São Paulo); e, finalmente, quatro editoras universitárias sediadas no estado de São Paulo - 

a Edusp (USP), a ,Editora da Unesp (São Paulo), a  Editora EduFSCar (São Carlos, SP)  e    

a Editora da Unicamp (Campinas, SP). 
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As teses de doutorado e dissertações de mestrado que versam sobre o tema do  

Currículo foram encontradas por meio do banco de dados BDTD (Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações), mantida pelo IBICT (Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia)  que integra o conhecimento produzido nas 

Instituições Superiores públicas e particulares que divulgam os trabalhos produzidos em 

seus programas de pós-graduação. Esse órgão público tem a finalidade de disponibilizar 

essas informações a todo cidadão brasileiro. Vale ressaltar que os trabalhos produzidos 

nos programas de pós-graduação de todo o país alimentam esse banco de dados e podem 

ser consultados pelos pesquisadores a todo o momento.   

 A busca inicial para a seleção dos artigos em periódicos, dos livros, das teses de 

doutorado e dissertações de mestrado referentes ao  período de 2004 a 2013.ocorreu por 

meio das seguintes palavras-chave: Currículo e Proposta Curricular.  Nessa primeira etapa, 

foram encontrados 2.189 produções acadêmicas na área do Currículo em diferentes áreas. 

Considerando o objetivo da pesquisa,  e devido ao número extenso de trabalhos levantados, 

houve a necessidade de delimitar o mapeamento. Assim, foram desconsideradas, na 

quantificação das produções, os trabalhos de áreas distintas da Educação,  uma vez que 

essas não faziam parte do objetivo da pesquisa. No caso dos periódicos, foram 

desconsiderados também os artigos internacionais, tendo em vista que interessava analisar 

somente aqueles produzidos por pesquisadores brasileiros relativos à realidade nacional. 

Em uma busca mais refinada, foram mapeadas somente as produções que se 

referiam se ao Currículo de Educação dentro do período analisado. Nessa segunda busca, 

foram identificadas 482 produções acadêmicas, sendo 174 periódicos, 68 livros, 85 teses 

de doutorado e 155 dissertações de mestrado. Para melhor organização dos dados do ponto 

de vista de um recorte geográfico considerou-se também algumas informações: 

instituição a que se filia o principal autor da produção, ano de conclusão/publicação.  

O Currículo em Educação é uma área abrangente que integra saberes de diversas 

áreas do conhecimento. Desse modo, verificou-se que as discussões instauradas nessas 

produções acadêmicas  correspondem a uma diversidade de temas relativos ao contexto 

educacional brasileiro, contemplando aspectos sociais, culturais e políticos do Currículo. 

Sendo assim, sentiu-se a necessidade de classificar as produções acadêmicas levantadas 

por categorias temáticas.   
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 De acordo com Franco (2008, p. 59), a análise categorial é uma “operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação, seguida de um 

reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios definidos”.  Assim, após o 

primeiro  levantamento,  as produções encontradas foram organizadas e classificadas em 

conjuntos que denominamos de áreas temáticas, visando identificar as diferentes 

abordagens apresentadas e  evidenciar as tendências e os enfoques  das produções 

acadêmicas sobre a área do Currículo de Educação. 

Dessa leitura e análise, que tomou por base o título dos trabalhos, resumos e 

palavras-chave, foi possível identificar cinco áreas temáticas: Currículo e as Diversas 

Práticas Pedagógicas; Currículo e Formação de Professores; Teoria do Currículo; 

Currículo de Disciplinas; e Currículo, Cultura e Sociedade.  

Os trabalhos agrupados sob a área temática de Currículo e as Diversas Práticas 

Pedagógicas relacionam-se aos conceitos e práticas educacionais desenvolvidas no âmbito 

escolar, em diferentes abordagens nas quais o currículo está envolvido. A temática 

Currículo e Formação de Professores abriga produções cuja preocupação central vincula-

se  às questões que envolvem a formação inicial e continuada de profissionais docentes. A 

terceira área temática identificada corresponde à Teoria do Currículo, cujos trabalhos 

abordam diferentes maneiras pelas quais o currículo é compreendido, teorizado e 

praticado. A quarta área temática, denominada como Currículo de Disciplinas refere-se a 

estudos que abordam o currículo em diferentes áreas do conhecimento escolar. Por fim, 

agrupados sob a denominação de Currículo, Cultura e Sociedade encontram-se produções 

que tratam de temas voltados às questões sociais, políticas, culturais, de gênero e étnico-

raciais.  

A Tabela 1 permite a identificação das áreas temáticas das produções acadêmicas 

encontradas nos diferentes gêneros de publicação.  
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Tabela 1 –  Áreas Temáticas por Gênero de Publicação 

GÊNERO DE 

PUBLICAÇÃO DAS 

PRODUÇÕES 

ACADÊMICAS 

 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 

Periódicos 1 -  Currículo e as Diversas Práticas Pedagógicas. 

2 -  Currículo e Formação de Professores.  

3 -  Teoria do Currículo.  

4 -  Currículo e Disciplina 

Livros 1- Currículo e as Diversas Práticas Pedagógicas 

2- Currículo e Formação de Professores 

3- Currículo e Disciplina 

Teses de Doutorado 

e Dissertações de 

Mestrado 

1- Currículo e as Diversas Práticas Pedagógicas. 

2- Currículo e Formação de Professores. 

3-  Teoria do Currículo 

4- Currículo e Disciplina 

5- Currículo, Cultura e Sociedade. 

 

Fonte: Tabela organizada pela autora. 

Neste capítulo, apresentamos, brevemente, as características e objetivos das 

pesquisas denominadas “Estado da Arte” ou “Estado do Conhecimento”, procurando 

evidenciar a relevância social desse tipo de investigação que procura mapear e analisar as 

produções acadêmicas sobre uma determinada área do conhecimento.  

Ao descrevermos os critérios e procedimentos utilizados no levantamento dos 

dados coletados, tivemos a intenção de apresentar os caminhos metodológicos percorridos 

neste trabalho para mapear as produções sobre Currículo no Brasil no período 

compreendido entre 2004-2013. Embora não exaustivo, espera-se que este trabalho possa 

contribuir para uma aproximação ao “estado da arte” das produções da área de Currículo 

que, conforme será demonstrado no próximo capítulo, apresenta-se como uma temática de 

crescente interesse dos pesquisadores da Educação.  
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CAPÍTULO III  

PRODUÇÕES E ACADÊMICAS E PUBLICAÇÕES SOBRE CURRÍCULO: UM 

PANORAMA ESPAÇO-TEMPORAL   

 

Este terceiro capítulo tem o propósito de apresentar a organização sistemática dos 

dados levantados em periódicos, livros, teses de doutorado e dissertações de mestrado 

relativos ao período compreendido entre 2004-2013. Nesta etapa, privilegiou-se a 

organização dos dados em função das  categorias gênero das publicações e distribuição 

geográfica das produções visando contribuir para o conhecimento não apenas do quanto os 

pesquisadores têm produzido na área de Currículo, do ponto de vista quantitativo, mas 

também identificar em que regiões do país e em quais instituições se concentram as 

pesquisas e estudos deste campo no Brasil. 

Para tanto, uma série de procedimentos orientaram a busca e organização dos 

dados, bem como a análise que possibilitou a definição de categorias temáticas das 

produções, as quais serão analisadas, mais detidamente, no capítulo quatro deste trabalho. 

Nos tópicos seguintes passamos a apresentar os resultados encontrados nesta primeira 

etapa de análise.  

 

3.1 -   A área de Currículo nas publicações em periódicos  

Como procuramos deixar claro no capítulo sobre os procedimentos metodológicos 

utilizados nesta pesquisa, o levantamento das produções sobre Currículo nos periódicos de 

Educação foi realizado junto à base de dados do sistema WEBQUALIS/CAPES, não 

apenas por sua fidedignidade, pois reúne todas as publicações realizadas no país nos 

diferentes campos da ciência, mas também pela validade dos critérios de avaliação de 

qualidade desses periódicos, agrupados em sete estratos de classificação, a saber: A1, A2, 

B1, B2, B3, B4, B5.  

 Para os fins do levantamento pretendido neste trabalho, foram considerados apenas 

os estratos  A1, A2, B1, B2 e B3, tendo em vista a relevância e impacto dessas publicações 

como referência para novos estudos e pesquisas neste campo.  
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Após identificados os periódicos que tratam da área de Educação, selecionamos 

apenas aqueles que versam sobre Currículo. Essa busca ocorreu pelo Portal de Periódicos 

da CAPES onde, utilizando-se o filtro de busca avançada, o usuário tem acesso ao título 

das revistas científicas por meio de um link que o encaminha à página inicial de cada 

periódico. No ambiente virtual de cada periódico, por meio do link conteúdo e pesquisa, 

foram introduzidos os descritores Currículo e Proposta Curricular, o que possibilitou a 

identificação dos periódicos que trazem artigos sobre o Currículo. 

Os primeiros resultados obtidos nesta fase inicial de levantamento compuseram um 

total de 1371 periódicos nos cinco estratos considerados, sendo que muitos destes 

pertencem a áreas distintas da educação; entretanto, apresentam artigos cujos conteúdos 

que fazem menção ao currículo. A tabela 1, a seguir, ilustra a quantidade de periódicos 

encontrados por estrato de classificação. 

 

Tabela 1 - Número de periódicos de Educação por estrato  

ESTRATOS PERIÓDICOS 

A1 114 

A2 169 

B1 322 

B2 377 

B3 389 

Total 1371 

Fonte: Tabela elaborada pela autora 
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Gráfico 1 – Proporção de Periódicos que tratam de Currículo por estrato 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

A representação gráfica acima permite observar que há uma maior concentração de 

periódicos de Educação no estrato B3, com 389 títulos, seguido do estrato B2 com 377.  

Em uma busca mais refinada, procuramos identificar somente aqueles periódicos 

científicos da área de Educação que abordam o tema Currículo, em todo o território 

nacional. De acordo com os critérios estabelecidos na delimitação da busca, foram 

desconsiderados: os periódicos internacionais; os de áreas distintas à educação; e os 

nacionais que não faziam menção ao tema do Currículo. Cabe ressaltar que, para estarem 

nos estratos A1, A2, B1, B2, e B3, os periódicos devem contar com artigos de autores 

internacionais; com isso, as revistas brasileiras que apresentaram artigos internacionais que 

constaram no título e resumo do artigo, Currículo e Proposta Curricular, foram mantidas 

uma vez que se trata do objeto de pesquisa e encontra-se em âmbito nacional. 

A Tabela 2 e o Gráfico 2 representam a quantidade de periódicos que tratam de 

Currículo encontrada nos diferentes estratos de classificação da CAPES. 
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Tabela 2 – Periódicos que tratam de Currículo por Estrato de Classificação 

ESTRATOS PERIÓDICOS / 

EDUCAÇÃO 

PERIÓDICOS/ 

CURRÍCULO 

A1 114 5 

A2 169 11 

B1 322 8 

B2 377 11 

B3 389 8 

Total 1371 43 

Fonte: Tabela elaborada pela autora 

 

Gráfico 2 – Periódicos que tratam de Currículo por Estrato de Qualificação 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela própria autora. 

Em uma busca ainda mais criteriosa, seguiu-se, então, a identificação e a análise 

dos artigos que tratam sobre Currículo. Para o levantamento e localização dos artigos, 

utilizamos os descritores Currículo e Proposta Curricular, nessa sequência de busca. Foi 

possível perceber que a utilização dos dois termos quase sempre conduzia aos mesmos 

artigos já encontrados, o que nos faz pensar que esses dois descritores foram suficientes 

para mapear a totalidade das produções consideradas no período analisado.   

Vale registro que alguns artigos apareceram publicados em mais de uma revista; 

nestes casos, os artigos foram contabilizados uma única vez, levando em conta a data mais 

antiga de publicação. O mesmo critério valeu para a classificação dos trabalhos em função 

do estrato de avaliação do periódico no qual foi publicado a primeira vez.  
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Nessa busca foram identificados 47 periódicos, e contabilizados 177 artigos que 

tratam de temas relacionados ao Currículo, o que equivale a 26% da produção total da área.   

A tabela 3 ilustra a proporção dos periódicos que tratam de Currículo em relação à 

totalidade dos periódicos de Educação, bem como a quantidade de artigos publicados sobre 

o tema em cada um dos estratos de classificação. 

 

Tabela 3 – Proporção de Artigos Publicados sobre Currículo por Estrato de 

Qualificação  

Fonte: Tabela elaborada pela autora 

 

 O gráfico 3, a seguir, indica a distribuição dos artigos que versam sobre Currículo 

inseridos nos periódicos de Educação por estrato de classificação, perfazendo assim, 75% 

de produções de artigos publicados sobre a área.  

ESTRATO A1 A2 B1 B2 B3 TOTAL 

Periódicos de educação/ 

Periódicos que tratam 

Currículo 

 

144/5 

3,4% 

170/10 

6% 

325/8 

2,4% 

377/10 

3% 

389/8 

2% 

15,6% 

(Periódico/ 

currículo) 

Quantidade artigos 

publicados. 

23 

15% 

64 

37% 

32 

10% 

22 

5% 

33 

8% 

174 

75% 
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Gráfico 3 - Artigos publicados sobre Currículo por Estrato de qualificação  

(2004 - 2013) 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora 

Como se pode visualizar facilmente pelo Gráfico 3, as revistas acadêmicas 

classificadas nos estratos A2, B1 e B3 são as que possuem o maior número de artigos 

publicados sobre Currículo. Chama a atenção que os periódicos que se encontram no 

estrato A2 foram os que mais publicaram de artigos sobre Currículo (64) no período 

analisado (2004-2013). 

Evidencia-se também que o estrato B3 oferece uma expressiva contribuição para a 

área do Currículo, apresentando 8 periódicos que tratam da área e 33 artigos que abordam 

Currículo, o que representa 8% em relação aos demais estratos. 

Considerando o número de publicações na área do Currículo, observa-se pela 

Tabela 3 que o estrato B1 apresenta 8 periódicos, com 32 artigos publicados; e o estrato B3 

possui 8 periódicos, com uma expressiva contribuição de 33 artigos publicados no período 

considerado nesta pesquisa.   

Analisando a quantidade de periódicos e artigos em cada um dos estratos, o B1 

possui 2,4% de periódicos a mais em relação ao estrato B3, com 2%. Quando se compara o 

número de artigos, percebe-se que há uma inversão: o B3 apresenta 33 artigos publicados, 

e o B1 conta com 32. Desse modo, apesar do estrato B1 trazer o mesmo número de 

periódicos publicados, o B3 é o que contribui com o maior número de publicações 

relacionadas a esta temática.  
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Com relação aos estratos A1 (que possui 5 periódicos), e o B1 (que consta 8), 

quando comparado o número proporcional de periódicos e artigos publicados nos dois 

estratos, percebe-se que o A1 apresenta maior contribuição com 3,4% de artigos que 

versam sobre Currículo em relação ao B1 com 2,4%. No entanto, comparado aos outros 

estratos, apesar do B2 possui 10 periódicos, o número total de artigos publicados neste 

estrato representa apenas 5%, em relação aos demais estratos, podendo-se afirmar que o 

estrato B2 é o que menos contribuiu com a área do Currículo no período analisado.  

Como já foi mencionado anteriormente, a palavra-chave Currículo apareceu em 

136 artigos, perfazendo 78% das produções, considerando o total geral 174 artigos.  

Convém ressaltar que nos periódicos foram utilizados outros enfoques para referir-se ao 

Currículo, identificados no título dos artigos. São estudos que designam a compreensão do 

currículo, trazendo outras abordagens que remetem a diferentes entendimentos sobre este 

conceito, como: políticas curriculares (apontadas em 2006, 2008, 2010 e 2012); currículo 

integrado (2006 e 2012), e proposta curricular (2008).  

O gráfico 4 representa o número de estudos referentes ao currículo. 

Gráfico 4 – Estudos referentes ao Currículo. 

    

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

Presume-se que esses estudos consistem em explicações sobre o Currículo, 

enquanto um elemento do processo educacional, caracterizado pelos aspectos políticos, 

históricos, sociais e ideológicos, definido tanto como área, como campo de atuação.  

3.1.1 – Distribuição espaço-temporal das publicações em periódicos  
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Durante o período entre 2004 e 2013 percebe-se que ocorreu um aumento 

significativo na produção de periódicos. Pela Tabela 5 identifica-se que do ano de 2004 à 

2008 foram produzidos 77 artigos sobre currículo, corresponde a 44% do total no período. 

A partir de 2009 até 2013 houve um crescimento de 97 artigos produzidos sobre currículo, 

o que equivale a 55% e revela a expansão na produção de artigos sobre a área de currículo.  

Nesse processo de busca, averiguou-se que alguns periódicos publicaram artigos sobre 

currículo em um único ano, como é o caso da Educação em Revista - UFMG/ 2007, PUC - 

PR/2011. 

Por se tratar de um estudo minucioso, averiguou-se, neste levantamento, que a 

maioria dos artigos publicados sobre currículo, entre 2004 a 2013 (25%) concentra-se na 

região Sudeste. Pode-se identificar também que 10% das publicações são vinculadas a 

instituições localizadas na região Sul. Foi averiguado que 2% dos periódicos encontrados 

estão indexados ao Banco de Dados Scielo. Não foram encontradas publicações em 

periódicos que abordassem Currículo nas regiões Nordeste e Norte.  

O gráfico 5, a seguir, indica a localidade onde ocorreram mais publicações de 

periódicos sobre currículo. 

Gráfico 5 – Distribuição de Periódicos por Região 

     

Fonte: Gráfico elaborado pela autora 

 Como mostra o gráfico 4, a maioria dos periódicos que produziram artigos sobre a 

áreas do Currículo, centralizam-se na Região Sudeste, são eles: Caderno de Pesquisa 

(UFES); Educação em Revista (UFMG); EDT (UNICAMP); Ciências e Educação (Bauru); 
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Educação e Pesquisa (USP); Acta Scientiarum Language and Culture (UEM); Bolema 

(UNESP); Cadernos de História da Educação (UFU); Filologia e Linguística Portuguesa 

(USP); História da educação (UEM); Interface (UNESP Botucatu); Revista e-Curriculum 

(PUCSP); Revista Todas as Letras (MACKENZIE); Revista Teias (UERJ); Estudo 

Pedagógico (INEP); Leitura: Teoria e Prática (Associação de Leitura do Brasil (ALB); 

Motriz: Revista de Educação Física (UNESP); Revista HISTEDBR On-line (UNICAMP); 

Revista Eletrônica Acolhendo a Alfabetização nos Países de Língua Portuguesa (USP); 

Boletim Técnico (SENAC); Filosofia e História da Biologia (MACKENZIE); Trabalho & 

Educação (UFMG); Ciências da Religião (MACKENZIE); Comunicação e Educação 

(USP); e Revista Fenix (UFMG).  

Dos 24 periódicos localizados na região Sudeste que trazem artigos sobre 

Currículo, identificamos 38 artigos publicados pela Revista e-Curriculum - Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e 22 artigos pela Revista Teias  (UERJ), 

configurando-se como as  revistas que mais contribuem com a área de Currículo nesta 

região.  

Na região Sul encontramos os seguintes periódicos: Caderno de educação (UFPeL);  

Movimento: Revista da Escola de Educação Física (UFRGS);  Práxis educativa (UEPG);  

Revista Diálogo Educacional (PUCPR); Antíteses (UFL); Veritas (PUCRS); Atos de 

pesquisa em educação (FURB); Quaestio: Revista de Estudos de Educação (UNISO); 

Projeto Saber (UEP); Poésis (UNISUL); e  Revista do Programa de Pós-Graduação em 

Educação (UNISUL).  

Observamos que dos dez periódicos que publicaram artigos sobre currículo, sete 

artigos, foram publicados pela Universidade Estadual de Pelotas. Em relação à distribuição 

de periódicos encontrados na região Centro Oeste são: Interação (UFG); Linhas Críticas 

(UnB); Pensar a Prática (UFG). Em média cada revista apresenta de um a dois artigos 

publicados. Os dados completos constam no (Apêndice 1).  

Identificou-se também a presença de estudos sobre o currículo de algumas 

disciplinas específicas, como é o caso da Revista Bolema (UNESP); da Revista Todas as 

Letras (Mackenzie); e Filologia e linguística Portuguesa (USP). 

http://alb.com.br/
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No panorama geral dos periódicos considerados, foram mapeados 174 artigos entre 

os anos de 2004 a 2013. Nesse período de 10 (dez) anos foram publicados, em média, 17,4 

artigos que tratam de currículo por ano. Nos últimos 5 (cinco) anos essa média aumentou 

de forma expressiva para 35,4 artigos publicados por ano, o que corresponde ao dobro de 

publicações do período anterior. Este fato vai ao encontro das hipóteses apresentadas no 

início deste trabalho, isto é, de que houve um aumento considerável nas produções que 

versam a respeito do currículo no contexto de muitas mudanças no cenário das políticas 

públicas em educação no Brasil. 

 

3.2  -  A área de Currículo nas publicações em Livros  

As editoras selecionadas são responsáveis por um conjunto de obras que têm como 

um dos focos principais a publicação de livros direcionados a temas educacionais, 

constituindo-se, portanto, como um importante canal de veiculação das pesquisas 

produzidas nos programas de pós-graduação. São as seguintes as Editoras cujas 

publicações foram mapeadas neste trabalho: Artemed/Penso; Autêntica; Contexto; Cortez, 

Edusp; Loyola; Papirus; Unesp; Vozes;  Edufscar; e Unicamp. 

O levantamento dos livros ocorreu diretamente na página inicial do website das 

editoras onde são disponibilizados links que permitem o acesso a todo material produzido. 

 O procedimento de busca e localização dos livros que discutem temáticas 

relacionadas ao Currículo seguiu o mesmo critério utilizado para os periódicos, isto é, por 

meio dos descritores Currículo e Proposta Curricular, os quais conduziram, 

automaticamente aos títulos correspondentes, dispensando-se, assim, a leitura dos resumos. 

Para os livros com mais de uma edição, em anos diferentes, adotou-se o critério de 

computar o ano correspondente às edições dos mesmos. 

 

3.2.1 – Distribuição espaço-temporal das publicações em Livros  

O gráfico 6, a seguir, demonstra a distribuição de livros publicados por essas 

editoras. Boa parte delas localiza-se na região Sudeste,  sendo a  Artmed a única com sede 

na região Sul. 
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Gráfico 6 – Participação das Editoras na Publicação de Livros sobre Currículo 

         

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

A concentração maior de livros na região Sudeste deve-se ao fato de esta ser um 

grande polo comercial e possuir maior concentração de riqueza. Desse modo, boa parte das 

editoras estão centralizadas nessa região e pode ser um indicador do volume da produção 

existente. 

O levantamento de livros demonstra que os anos de 2011 e 2013 concentraram a 

maior incidência de publicações. Por sua vez, em 2004 e 2005 ocorreu a menor quantidade 

de edições. Nesse aspecto, pode-se constatar o aumento expressivo das produções em livro 

que versam sobre currículo no período de 2004 a 2013. No ano de 2006 em diante ocorre 

um fortalecimento da publicação de livros, percebendo-se o crescimento de 13,2% ao ano. 

Seguindo os critérios estabelecidos de busca, foram encontrados 59 livros que abordam o 

tema Currículo, conforme descrito na Tabela 4 

Tabela 4 – Publicações de Livros sobre Currículo – 2004-2013  

ANO LIVROS PUBLICADOS 

2004 1 

2005 0 

2006 2 

2007 5 

2008 6 

2009 2 

2010 9 

2011 16 

2012 7 

2013 11 

Total  59 

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 
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Os livros foram, então, classificados por proximidade de temas sendo categorizados 

em três áreas: Teoria de Currículo, Currículo e Formação de Professores, Currículo e 

Disciplinas. 

Em se tratando das áreas temáticas, percebeu-se que os estudos instaurados nos 

livros estão relacionados principalmente a área temática Teoria de Currículo, perfazendo 

um total de 72% da produção. A maioria dos debates referem-visam compreender o 

Currículo teorizado e praticado no contexto educacional, tendo por prerrogativa o contexto 

educacional articulado ao Currículo. A Tabela 5 identifica a distribuição dos livros 

produzidos pela área temática Teoria de Currículo, ano a ano.  

Tabela 5 – Livros sobre Teoria do Currículo por Editora (2004-2013) 

EDITORA  LIVROS 

 

ANO 

ARTMED 

 

1. Currículo Escolar e Justiça Social: O cavalo de Tróia (JURJO, 

Torres Santomé)  

2. Saberes e Incertezas Sobre o Currículo (Gimeno Sacristán, 

José) 

3. Currículo e Competências (JONNAERT, P. et al.)  

4. Currículo e Imaginação (McKERNAN, J.)  

5. Currículo, Poder e Lutas educacionais (APPLE, M.; BURAS, 

K.)    

6 . Ideologia e Currículo.  (APPLE, Michael W.) 

7. A organização do currículo por projeto de trabalho 

(HERNANDEZ, F. ; VENTURA, M.) 

8. Currículo, pesquisa, conhecimento e produção de subjetividade 

(CARVALHO, Janete Magalhães;  FERRACO, C. E) 

 

2013 

 

2013 

 

2010 

 

2009 

 

2008 

 

2006 

2010 

 

AUTÊNTICA  

 

 

1. Documentos e Identidade: Uma introdução à Teoria do 

Currículo (TADEU, Tomas)  

2. Currículo e políticas públicas.(GONÇALVES, Luis A. 

Oliveira) 

3. Pesquisador em currículo (PARAÍSO, A. M.; MOREIRA; 

Antônio F.)  

4. Assessoria de Comunicação Release. Documento de 

identidade: uma introdução às teorias do currículo. 

5. Assessoria de Comunicação. Documento de identidade: uma 

introdução às teorias do currículo.  

6. Paraíso, Marlucy Antonio. Moreira, Flávio Barbosa. 

Pesquisador em Currículo. 

 

2013 

 

2013 

 

2013 

 

 

2007 

 

2007 

 

2010 

 

AUTORES 

ASSOSSIADOS 

 

1. Sociedade, Educação e Currículo no Brasil. (ZOTTI, S. A.) 

2. Saber Escolar, Currículo e Didática (SAVIANI, Nereide).  

 

2004 

2010 

PAPIRUS 

 

1.Currículo, sistemas de avaliação e práticas educativas: da escola 

básica à universidade (GRANVILLE, Maria Antonia et al.)  

2011 

 

http://www.grupoa.com.br/livros/curriculo/saberes-e-incertezas-sobre-o-curriculo/9788565848442
http://www.grupoa.com.br/livros/curriculo/curriculo-e-competencias/9788536323312
http://www.grupoa.com.br/livros/curriculo/curriculo-e-imaginacao/9788536319674
http://www.grupoa.com.br/livros/sociologia-da-educacao/curriculo-poder-e-lutas-educacionais/9788536310541
http://www.grupoa.com.br/livros/sociologia-da-educacao/ideologia-e-curriculo/9788536305981
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2. Currículo: Políticas e práticas (MOREIRA, A. F. et al.)  

3. Currículo: Questões Atuais.  

 

2011 

2012 

EDITORA 

UNESP 

 

1. Currículo: Fundamentos políticos e epistemológicos dos 

projetos Escola Cidadã e Cidade Educadora e Gestão 

(HIDALGO, A.) 

 

 

2008 

 

EDITORA 

CORTEZ 

 

1. Currículo na contemporaneidade: incertezas e desafios. 

(GARCIA R. L. e MOREIRA, A. F.)  

2. Temas de pedagógico: diálogos entre didática e currículo. 

(LIBÂNEO; J.C.; ALVES, N.)  

3. Currículo, cultura e sociedade. (MOREIRA, A. F.; TADEU, 

Tomaz)  

4. Avaliação emancipatória - desafios a teoria e a prática de 

avaliação e reformulação de currículo (SAUL, A. M.) 

5.  Currículo, cultura e sociedade. (MOREIRA, A. F. ; TADEU, 

Tomaz)  

6. História da organização do trabalho escolar do currículo no 

século XX - ensino primário e secundário. (SOUZA, Rosa 

Fátima.)   

7. Políticas de currículo em múltiplos contextos. (MACEDO, E. e 

LOPES, A. C.) 

8. Escola, currículo e avaliação. (ESTEBAN, M.T.)   

9.Teorias do currículo. LOPES, C.A. ; MACEDO, E.)  

10. Criar currículo no cotidiano. (ALVES, Nilda) 

11. Alternativas emancipatórias em currículo (OLIVEIRA, I. B.)  

12. Escritos curriculares. (PACHECO, J. A.)   

 

 

2012 

 

2012 

 

2011 

 

2010 

2013 

 

 

2008 

 

2012 

2006 

2013 

2011 

2011 

2007 

2006 

 

EDUFSCAR 

 

1. A seleção de conteúdo: o professor e sua autonomia na 

construção do currículo. (FERNANDES, J. A.) 

2 Currículo e Educação infantil: Retrospectiva de Trabalho. 

(CARDOSO, P. M. F)   

 

 

2011 

 

2011 

VOZES 

 

1. Currículo e Política educacional. (REGO, Tereza Cristina).  

2. Currículo: teoria e história. (GOODSON, Ivor). 

3. Currículo: Campo, conceito e história. (MACEDO,R.S)     

4. Outro da educação: Pensando a surdez com base nos temas 

identidade/diferença, currículo e inclusão. (MELO, A. D. B.)  

5. Atos de Currículo e Autonomia Pedagógica: O 

socioconstrucionismo curricular em perspectiva. (MACEDO, 

R.S) 

6. Educação de jovens e adultos: Currículo e práticas 

pedagógicas. (VALDO, B) 

7. Currículo, território em disputa. (ARROYO, M. G.)  

8. Por que planejar? Como planejar? Currículo, área, aula. 

(MENEGOLLA, M.; SANT'ANNA, I. M.  

9. Políticas de currículo e de escolarização (As) (GOODSON, I. 

F. ) 

2011 

2012 

2012 

 

2008 

 

2013 

 

 

2010 

2011 

 

2010 

 

2008 

TOTAL:   43 – 72%  

Fonte: Tabela organizada pela autora 
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A área temática Currículo e Formação de Professores, concentra 14% das 

publicações. Os livros tratam da articulação do currículo com a formação dos profissionais 

docentes, indicados na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Livros da Área Temática Currículo e Formação de Professores por 

Editora  

(2004-2013)  

 

EDITORA 

 

LIVROS 

 

 

ANO 

 

AUTÊNTICA 

 

1. A Pesquisa na formação e no trabalho docente. (DINIZ,  J. E.; 

ZEICHNER, K. M.  

2. Quando a diversidade interroga a formação docente. LEÃO, 

G.J.)  

3. Coleção formação de professores. Os currículos do ensino 

fundamental para as escolas brasileiras.  

 

2012 

 

2008 

 

2010 

PAPIRUS 

 

1. Currículo, didática e formação de professores. (PACHECO, 

A.B.J.; OLIVEIRA, M.R.S.) 2013 

2013 

CORTEZ 

 

1.Currículo e competências: a formação administrativa. (SILVA, 

M. Ribeiro) 

2.Cotidiano escolar, formação de professores (as) e currículo. 

2008.Ferraço, Carlos Eduardo. 

2008/12 

2008 

EDUFCAR 

 

1.Galizia, Fernando Stanzione. A Relação entre professor, aluno e 

em sala de aula. Currículo. 2011 

 

2011 

VOZES 

 

1.Santos, Santa Marli P. Dos. Lúdico na formação do educador 

(org.). Lúdico na formação do educador (org.) 2011  

 

2011 

TOTAL:  8 - 14% 

 

 

Fonte: Tabela organizada pela autora 

 A área temática Currículo e Disciplinas corresponde a outros 14% da produção. Os 

temas evidenciados nesses livros tratam de Currículo específicos de disciplinas escolares, 

tendo em vista o entendimento sobre a área do conhecimento por meio do currículo, como 

consta na tabela 7. 
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Tabela 7 - Livros da Área Temática Currículo e Disciplinas por Editora 

(2004-2013)  

 

EDITORA 

 

LIVROS 

 

 

ANO 

 

AUTÊNTICA 

 

1.Modelagem em Educação Matemática. (CALDEIRA, D. A.; 

MALHEIRO, S. Ana Paula;  AZEVEDO, C.,  João Frederico.)  
2012 

CONTEXTO 
1. Novos Rumos da Cartografia Escolar (ALMEIDA, Rosangela 

D.  

2011 

CORTEZ 

 

1.Matemática e realidade: das concepções as ações docentes. 

(MACHADO, Nilson José).  

2. Metodologia do ensino de matemática história, currículo e 

formação de professores. (FERREIRA, Viviane Lovatti). 

3.Ensino de Filosofia no Ensino Médio. (GHEDIN, Evandro)  

2013 

 

2011 

 

2009 

VOZES 

 

1.Coleção: Ciências Sociais da Educação. Coleção: Ciências 

Sociais da Educação.  

2.Ensino de história e seu currículo: Teoria e método (GERMANI, 

D. G. E; HORN, G.B.)  

3. Ensino de filosofia e currículo. (ROCHA, Ronai Pires) 

2012 

 

 

2011 

 

2008 

TOTAL:  8 - 14% 

 

 

Fonte: Tabela organizada pela autora 

Nos anos de 2004 e 2005 não foram publicados livros que abordassem as seguintes 

áreas temáticas: Teoria do Currículo, Currículo e Formação de Professores, Currículo e 

Disciplina. Nestas áreas verifica-se que a publicação de livros a partir de 2006, com 

incidência média de uma a três publicações.  

Como foi possível observar (Tabela 5), a maioria dos livros publicados referem-se à 

área temática de Teoria do Currículo (72%), enquanto as outras duas áreas – Formação de 

Professores e Currículo e Disciplinas - concentram, igualmente, 13% cada uma.  Os temas 

abordados na área de Currículo e Disciplina buscam o entendimento de áreas específicas 

de conteúdos escolares: Matemática, Língua Portuguesa e Filosofia e História. Observou-

se também que alguns estudiosos/autores publicaram mais de um livro na área do 

currículo, como ficou evidenciado na Tabela 8.   
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Tabela 8 – Autores e Publicações em Currículo 

AUTORES LIVROS PUBLICADOS 

Michael Apple 2 

Tomas Tadeu 2 

Marlucy  A. Paraíso 2 

Antônio Flávio Moreira 6 

Elizabeth Macedo 1 

Alice Casimiro Lopes 1 

Ivor F. Goodson 7 

Total 15 

Fonte: Tabela organizada pela autora 

 Verificou-se que, dentre as editoras selecionadas, a que mais contribuiu com a área 

do Currículo foi a Editora Cortez com 28% das publicações, principalmente nos anos de 

2008 (4 livros);  2011 (5 livros); e 2012 (4 livros). A segunda editora que mais publicou na 

área foi a Vozes, com 22%, principalmente, no ano de 2011 (5 livros). Deve-se observar 

também que essas duas editoras estão localizadas na região Sudeste. A terceira editora em 

número de publicações foi a Artmed, que publicou 10% dos livros, principalmente no ano 

de 2013 (3 livros), especialmente na área temática de Teoria do Currículo; esta editora é a  

única que se localiza na região Sul. Assim, evidencia-se que a maioria das editoras 

responsáveis pela divulgação de obras no campo da educação concentra-se na região 

Sudeste, sendo este um indicador importante do volume de produção existente nessa 

região. Cabe ainda observar o crescimento expressivo do número de publicações a partir de 

2006, principalmente nos anos de 2011 e 2013, como demonstra o Gráfico 7. 

Gráfico 7 – Distribuição das Publicações de Livros  2004-2013 

  

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 
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A seguir os resultados apresentados são das teses de doutorado e das dissertações 

de mestrado, oferecendo-se a sustentação para atingir a finalidade da pesquisa. 

 

3.3 –  A área de Currículo nas Teses Doutorado e Dissertações Mestrado  

Na última etapa da pesquisa realizou-se o levantamento das produções acadêmicas 

em teses de Doutorado e dissertações de Mestrado na área do Currículo em todas as 

regiões do país no período de 2004-2013.  

A importância desse levantamento deve-se ao fato de que essas produções revelam 

o interesse dos pesquisadores brasileiros sobre determinados temas e abordagens nessa 

área. Assim sendo, objetivamos, neste momento, apontar o volume de produções 

realizadas, bem como as temáticas discutidas nos programas de Mestrado e Doutorado das 

instituições de ensino superior do país nos últimos tempos.  

A primeira busca foi feita ao banco de dados da Biblioteca Virtual mantida pelo 

IBICT, por meio do link procura básica que permitiu, inicialmente, o acesso a 500 teses e 

dissertações. Com vistas a refinar as buscas e obter uma lista mais consistente de 

produções fora utilizado o filtro personalizado teses – dissertações que consta no website 

BDTD. Nessa ferramenta, delimitou-se a busca aos anos referentes ao recorte cronológico 

da pesquisa (2004 a 2013) e às palavras-chave Currículo e Proposta Curricular, o que 

possibilitou também a identificação das temáticas abordadas nas produções. Nessa segunda 

busca obtivemos o acesso a 334 produções.  

Com essa totalidade em mãos, aplicou-se os critérios de descarte daquelas que não 

correspondiam ao objetivo da pesquisa. Assim, foram eliminadas as produções que não se 

referiam diretamente à área de Educação, como as que tratavam, por exemplo, a questões 

curriculares do Direito, Enfermagem, Gastronomia, Astronomia, Medicina, etc.). Também 

foram descartadas as produções em que não constavam, no título ou nos resumos dos 

trabalhos, as palavras-chaves Currículo ou Proposta Curricular. Desse modo, chegamos 

ao um volume significativo de 224 produções de teses de doutorado e dissertações de 

mestrado, que foram selecionadas para análise deste estudo.   

A Tabela 9 indica a quantidade de produções encontradas e os trabalhos 

selecionados que tratam de currículo. 
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Tabela 9 – Produções de Teses e Dissertações na área de Currículo (2004-2013) 

TIPO DE PRODUÇÃO QUANTIDADE 

Teses de Doutorado 72 

Dissertações de Mestrado  152 

Total 224 

Fonte: Tabela elaborada pela autora 

 

  Do total de teses de doutorado e dissertações de mestrados mapeadas inicialmente, 

foram selecionadas 72 teses de doutorado, o que perfaz 9% das produções, e 152 

dissertações de mestrado, que correspondem a 70%. O gráfico 8 possibilita a visualização 

dessa distribuição das pesquisas realizadas em programas de pós-graduação na área do 

Currículo. 

Gráfico 8 – Distribuição das pesquisas por tipo de produção  

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

Verificamos por meio do gráfico acima que o volume de dissertações de mestrados 

publicadas na área do Currículo é maior que a produção de teses de doutorado, perfazendo 

a diferença de 30% da publicação. Desse modo, podemos considerar que os estudos desta 

área são mais intensificados em dissertações de mestrado do que em teses de doutorado. 
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Devido à necessidade de identificar as temáticas discutidas na área do Currículo foi 

preciso realizar a classificação e agrupamento das produções, o que foi feito com base na 

análise dos títulos e leitura de resumos das obras, buscando informações que orientassem o 

enquadramento das teses de doutorado e dissertações de mestrado em categorias. Após 

essa análise, chegamos às seguintes áreas temáticas: Currículo e Diversas Práticas 

Pedagógicas; Currículo e Formação de Professores; Teoria do Currículo; Currículo e 

Disciplinas; e Currículo, Cultura e Sociedade. A distribuição dos trabalhos nessas áreas 

temáticas está descrita na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Distribuição de Teses e Dissertações por Áreas Temáticas 

ÁREAS 

TEMÁTICAS 

 

DISSERTAÇÕES TESES 

Currículo e Diversas 

Práticas Pedagógicas 

48 

(31%) 

22 

(30%) 

Currículo e 

Formação de 

Professores 

20 

(8%) 

15 

(26%) 

Teoria do Currículo 22 

(19%) 

8 

(16%) 

Currículo e 

Disciplinas 

45 

(28%) 

17 

(15%) 

Currículo, Cultura e 

Sociedade 

17 

(14%) 

10 

(13%) 

Total 152 

(100%) 

72 

(100%) 

Fonte: Tabela organizada pela autora 

A tabela acima evidencia que algumas temáticas são mais trabalhadas em teses de 

doutorado, como é o caso de Currículo e Formação de Professores com 26% das 

produções, enquanto a mesma temática representa apenas 8% das dissertações de 

mestrado. São temas que se referem tanto à prática do professor no cotidiano escolar, como 

à formação inicial e continuada desse profissional, apresentando o currículo como 

dispositivo das discussões para a compreensão dos dilemas da formação docente e de sua 

prática.  



 

 

 

65 

Chama a atenção que a área temática Teoria do Currículo representa 19% das 

dissertações de mestrado e 16% das teses de doutorado. Nesta área temática encontram-se 

trabalhos que se referem às questões políticas, históricas e socioculturais que envolvem o 

currículo.  

 Também atentou-se para o aparecimento de outros estudos referentes ao currículo, 

como: proposta curricular, currículo integrado, políticas de currículo, diretrizes 

curriculares, organização curricular, reforma curricular, orientação curricular e referência 

curricular se revelam subsequentes nas dissertações de mestrado e teses de doutorado. O 

gráfico permite visualizar os termos empregados pelos pesquisadores nos estudos sobre 

Currículo. 

Gráfico 9 – Modos de estudos para referir-se o currículo. 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

Constatou-se que os estudos referentes à Orientação Curricular e Reforma 

Curricular aparecem de forma esporádica nas produções nesses dez anos. Em 

contrapartida, os estudos sobre Currículo Integrado aparecem de modo constante nas teses 

de doutorado e principalmente, nas dissertações de mestrado e demonstra ser uma 

tendência de estudo na área. Os estudos sobre Referência Curricular foram identificados 

somente nos trabalhos de 2012 em diante e Currículo Prescrito exclusivamente em 2013.  

Na área temática Currículo e Disciplinas concentram-se 45 dissertações de 

mestrado e 15 teses de doutorado, o que representa, respectivamente, 45% e 15% das 

pesquisas cujos debates relacionam-se às disciplinas e suas práticas escolares.   
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A área temática Currículo, Cultura e Sociedade foi a que concentrou menor 

número de trabalhos de pesquisa: 27 (vinte e sete) no total. Destes, 17 são dissertações de 

mestrado e 10 teses de doutorado, o que representa 13% e 14%, respectivamente, do total 

de produções no período analisado. São trabalhos que referem-se a questões relacionadas à 

cultura, movimentos sociais e políticas de educação  

De um modo geral, podemos ainda dizer que, no período de 2004 à 2013, ocorreu 

um aumento expressivo do número de produções nos programas de pós-graduação em 

Educação do País. Como evidenciam os gráficos 8 e 9, 2004 foi o ano com o menor 

número de produções, em contraste com o ano de 2010 quando 31% dos trabalhos 

referentes ao Currículo foram defendidos. Em 2013 esse número aumentou ainda mais, 

representando 38% das produções no período analisado.  

Gráfico 10 – Porcentagem de Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado  

  

Fonte: Gráfico elaborado pela autora 
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Gráfico 11 – Teses e Dissertações por Ano de Produção – 2004-2013 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela própria autora. 

Ficou também evidenciado que a maior parte das produções em teses de doutorado 

e dissertações de mestrado que tratam de currículo se concentram em programas de pós-

graduação de instituições localizadas na região Sudeste, perfazendo 55% do total. Este fato 

pode estar relacionado por ser uma região com maior concentração de programas de Pós-

Graduação Stricto Senso e por ser esta a região economicamente mais rica do país.  

A segunda região com maior número de teses e dissertações defendidas no período 

é a região Sul, responsável por 20% das produções na área de Currículo. Em contraste, as 

regiões Norte e Nordeste concentram o menor número de produções: apenas 10% do total.  

A região Centro-Oeste colabora com um pouco mais: 15% do total  das produções do país 

na década analisada.  

O gráfico 12 permite observar a distribuição das teses de doutorado e dissertações 

de mestrado por região do país.   
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Gráfico 12 – Distribuição das Teses e Dissertações sobre Currículo por Região       

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

A maioria das universidades responsáveis pelas produções pesquisa de pós-

graduação sobre Currículo ficam localizadas na região Sudeste, sendo elas: Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP);  UNINOVE;  Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG);  Universidade Federal de Uberaba (UFU); Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (UERJ); Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); 

Universidade de São Paulo (USP);  Universidade Católica de Santos (UNISANTOS); 

Universidade Federal de São Carlos (UFsCAR); Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU); Universidade Federal de Viçosa (UFV); Universidade Federal Espirito Santo 

(UFES);  Mackenzie.  

As seguintes universidades, localizadas na região Sul,  constituem o segundo maior 

conjunto de instituições responsáveis pelas produções sobre currículo: Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUC/Paraná);  Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG);  Universidade Federal de Blumenau (UFB);  Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS);  Universidade Federal do Vale do Itajaí (UFVI);  Universidade Vale dos 

Sinos (UVS);  Universidade Tatuí Paraná (UTP);  Universidade Federa de Santa Maria 

(UFSM);  Universidade Federal do Sul (UFS);  Universidade Estadual de Londrina (UEL);  

e Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).  
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Na região Centro-Oeste, que é o terceiro maior grupo de universidades responsáveis 

pelas produções sobre Currículo, é representada pela Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás (PUC/Goiás) e pela Universidade Federal de Brasília (UFB). 

Na região Nordeste, destacam-se a Universidade Federal da Bahia (UFB); a 

Universidade Federal de Alagoas (UFA); e Universidade Federal do Ceara (UFC). E, por 

fim, na região Norte, a Universidade Federal da Paraíba (UFP); a Universidade Federal do 

Maranhão (UFM); e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRGN). 

Constatou-se que os pesquisadores das universidades públicas da região Sul, 

utilizaram-se muito do termo Proposta Curricular para tratar de Currículo, principalmente 

os inseridos na Universidade do Vale o Itajaí. Enquanto as universidades que estão 

localizados nas regiões Norte e Nordeste usam muito a expressão Políticas Curriculares 

referente aos estudos sobre Currículo. Na região Sudeste não houve indício de um único 

modo de referir-se ao Currículo, sendo encontradas todas as terminologias apontadas nesse 

estudo. 

Após esse longo processo de coleta de dados, passamos, a seguir, a uma análise 

mais detida sobre as áreas temáticas encontradas e uma reflexão sobre as produções 

realizadas na área de Currículo dentro do recorte cronológico definido neste trabalho.  
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CAPÍTULO IV 

A PRODUÇÃO ACADÊMICA EM CURRÍCULO POR ÁREAS TEMÁTICAS 

 

O conhecimento em si não conquista a incertezas, mas produz 

incertezas com as quais ninguém jamais teve a experiência histórica de 

lidar.  

Burbules e Torres (2004) 

 

Chegamos ao momento de reflexão sobre as produções acadêmicas na área do 

currículo, momento oportuno para melhor entender as discussões realizadas nesta área, a 

partir da organização inicial dos dados da pesquisa, descritos no capítulo anterior.  

Assim, o objetivo deste capítulo é apresentar a classificação da produção acadêmica 

em Currículo por áreas temáticas, procurando analisar as tendência e enfoques temáticos 

desenvolvidos nos últimos anos, mais especificamente no período entre 2004 e 2013, com 

a finalidade de contribuir para estudos de “estado da arte” do campo do Currículo.  

Antes, porém, vale registrar que o panorama geral das temáticas desenvolvidas nas 

diferentes produções acadêmicas indica que, apesar das diferenças de abordagem, as 

discussões parecem manter um ponto consensual, isto é, tendem a considerar o Currículo 

como base para a promoção de uma educação de qualidade. Apesar de apresentarem uma 

diversidade de temas, os trabalhos convergem para um objetivo comum, que é o de 

promover mudanças significativas no contexto escolar. Para tanto, os trabalhos apresentam 

diferentes enfoques e vieses como, por exemplo, o da compreensão do conceito de 

currículo, o da discussão das propostas curriculares vigentes, o desenvolvimento de boas 

práticas pedagógicas, a formação de professores e também o das políticas públicas. 

Após a leitura e organização dos dados coletados em periódicos, livros, teses de 

doutorado e dissertações de mestrado, apresentados anteriormente em categorias espaço-

temporais, procuramos agrupar as produções consideradas por áreas temáticas, com o 

objetivo de identificar e evidenciar quais temas têm sido mais focalizados pelos 

pesquisadores no período analisado. 

A classificação das áreas temáticas, aconteceu por meio da análise dos títulos e 

leitura de resumos das obras, buscando informações significativas que orientassem o 
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trabalho de agrupamento e definição de categorias fidedignas aos conteúdos das produções. 

As discussões realizadas nas teses de doutorado e dissertação de mestrados evidenciaram 

uma grande diversidade de temas, tendo sido necessário agrupá-las por proximidade de 

enfoques temáticos. A análise desses dados nos permitiu classificar as produções 

acadêmicas em cinco áreas temáticas, a saber:  

1. Currículo e Diversas Práticas Pedagógicas;  

2. Currículo e Formação de Professores; 

3. Teoria do Currículo;  

4. Currículo e Disciplinas;  

5. Currículo, Cultura e Sociedade.  

A fim de possibilitar uma melhor visualização e entendimento sobre onde se 

encontram e sobre o que versam essas produções, apresentamos um panorama geral obtido 

a partir do critério de gênero das publicações. A análise das produções realizadas em cada 

área temática que será descrita mais adiante.  

Assim, a tabela 11 permite visualizar a concentração dos artigos sobre currículo 

publicados em todos os estratos de qualificação de periódicos considerados (A1, A2, B1, 

B2 e B3) por área temática.  

 

Tabela 11 – Artigos sobre Currículo publicados em periódicos por área temática 

 (2004-2013)  

ÁREAS TEMÁTICAS ARTIGOS 

PUBLICADOS 

% 

Currículo e Diversas Práticas Pedagógicas 84 49% 

Currículo e Formação de Professores       24 13% 

Teorias do Currículo       35 27% 

Currículo e Disciplina       18 11% 

Total 174 100% 

Fonte: Tabela organizada pela autora 

 

 A tabela 11 permite visualizar a concentração de livros publicados sobre Currículo 

(2004-2013) por área temática.  
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Tabela 12 - Livros publicados sobre Currículo por área temática (2004-2013) 

ÁREAS TEMÁTICAS No. Livros  % 

Teoria do Currículo 43 72% 

Currículo e Formação de Professores 8 13% 

Currículo e Disciplina  8 13% 

Total  59 100% 

Fonte: Tabela organizada pela autora  

A tabela 12 permite visualizar a concentração de teses e dissertações produzidas 

entre 2004-2013 por área temática. 

 

Tabela 13 - Teses e dissertações produzidas por área temática (2004-2013) 

ÁREAS TEMÁTICAS TESES  % DISSERTAÇÕES  % 

Currículo e Diversas Práticas 

Pedagógicas  

22 30% 48 31% 

Currículo e Formação de Professores 15 26%                20 8% 

Teorias de Currículo  8 16% 22 19% 

Currículo e Disciplina  17 15% 45 28% 

Currículo, Cultura e Sociedade 10 13% 17 14% 

Total 72 100% 152 100% 

Fonte: Tabela organizada pela autora 

A análise das tabelas acima permite identificar que a área que concentra a maior 

parte das produções acadêmicas é a que trata o currículo e suas relações com Diversas 

Práticas Pedagógicas: 49% dos artigos; 30% das teses; e 31% das dissertações de 

mestrado. Chama a atenção que na categoria “livros” a área de Teoria de Currículo é a que 

concentra o maior número de publicações, com 72%, e a segunda nas categorias “artigos” 

(27%) e “dissertações de mestrado” com 19%. A terceira maior área de interesse é a de 

Formação de Professores” na categoria de teses de doutorado 26% e de artigos 13%.   

Currículo e Disciplina é a quarta área de maior interesse, com maior percentual na 

categoria “dissertações de mestrado”, com 30%. Por fim, também merece destacar que a 

discussão sobre currículo relacionada à temática de “Currículo, Cultura e Sociedade” é a 
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que menos concentra publicações, somente identificadas nas categorias analisadas: teses 

13% e dissertações 14%.  

O gráfico 12 permite observar a concentração da totalidade das produções 

acadêmicas consideradas nas respectivas áreas temáticas.  

 

Gráfico 12 – Temáticas Abordadas nas Produções – 2004/2013 

	 

Fonte: Gráfico organizado pela autora 

A partir desse panorama geral, passamos a analisar em que consistem e como se 

comportam as produções sobre currículo em cada uma das áreas temáticas identificadas.   

 

4.1 -  Currículo e Diversas Práticas Pedagógicas 

Esta área temática aparece como a que concentra o maior número de produções 

acadêmicas realizadas entre 2004-2013, configurando-se, assim, como foco de 

preocupação de estudo dos pesquisadores brasileiros.  Os trabalhos agrupados dentro desta 

classificação correspondem a 49% dos artigos publicados em periódicos; 30% das teses de 

doutorado e 31% das dissertações de mestrado. Os temas abordados nas produções 

acadêmicas se reproduzem, apesar dos enfoques se diferenciarem no que tange ao 
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entendimento do currículo e dos conceitos pedagógicos desenvolvidos no contexto 

escolar.  

São estudos que remetem à discussão do Currículo como dispositivo de 

consolidação das práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas. As discussões 

instauradas nessas produções acadêmicas estabelecem uma correlação entre as práticas 

formativas escolares, as políticas oficiais e o Currículo, bem como, o discurso de inovação 

dessas práticas.  

Observa-se que os discursos produzidos nesta linha de investigação não partem de 

uma definição consensual sobre o que venha ser o Currículo, mas procuram compreendê-lo 

enquanto uma prática institucionalizada e formativa. Observa-se também que os discursos 

realizados no decorrer desses dez anos sobre as diversas práticas pedagógicas se baseiam 

na urgência de mudanças dessas práticas no contexto educacional. Procuram, por meio 

desses debates, viabilizar caminhos e condições para a materialização de práticas 

fundamentadas no Currículo que, em alguns momentos, se apresenta de modo técnico e, 

em outros, de modo crítico, dinâmico, dialógico por meio do qual se estabelecem relações 

com os contextos socioculturais das políticas escolares.  

É notório que as duas formas de entendimento sobre o Currículo contemplam a vida 

escolar e encontram-se registrados nas produções acadêmicas. Isso demonstra que as 

teorizações sobre currículo ainda se encontram muito associadas às experiências práticas 

vivenciadas cotidianamente.   

A partir desta primeira constatação, não será difícil explicarmos as razões 

pelas quais a teorização sobre o currículo não se encontra adequadamente 

sistematizada e apareça em muitos casos sob as vestes da linguagem e os 

conceitos técnicos como uma legitimação a posteriori das práticas 

vigentes e também porque, em outros casos, em menor número, aparece 

com um discurso crítico que trata de esclarecer os pressupostos e os 

significado de ditas práticas (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p.13). 

Apesar disso, não resta dúvida sobre a importância da prática para o processo de 

conhecimento sobre a realidade escolar na qual se situam as discussões sobre currículo. A 

este respeito, também afirma Sacristán:  

A relevância que tem o problema da prática no conhecimento e na 

pesquisa pedagógica e, mais concretamente, a relação teoria-prática, é 
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outra razão a mais para a atualização da discussão em torno dos 

problemas curriculares, a medida que são agentes na configuração das 

práticas de ensino. Se a prática é impensável sem ser concebida como 

expressão de múltiplos usos, mecanismos e comportamentos relacionados 

com o desenvolvimento de um determinado currículo, a comunicação 

teoria-prática não pode desconsiderar a mediatização curricular como 

canal privilegiado (Ibid., p.29).  

 

4.2 -  Currículo e Formação de Professores 

As produções da área temática de Formação de Professores abordam temas que 

têm como enfoque principal a formação inicial e continuada dos docentes.  Os trabalhos 

classificados nesta temática correspondem a 13% dos artigos publicados em periódicos; 

13% livros, 26% das teses de doutorado e 8% das dissertações de mestrado. São trabalhos 

que, em geral, tomam as questões curriculares como ponto de partida ou referência para o 

direcionamento e consolidação de propostas que atendam às necessidades vigentes, os 

limites e as possibilidades exigidas pela profissão no período analisado (2004-2013). 

Deve-se considerar que o interesse pelo tema talvez deva-se ao fato de que as 

mudanças ocorridas na sociedade contemporânea, impactada pelos avanços tecnológicos e 

novos direcionamentos das políticas públicas de um modo geral, têm imposto um novo 

perfil e expectativas em relação à ação docente. Ao mesmo tempo, tais mudanças e 

políticas têm impulsionado reflexões sobre o tipo de formação necessária para atender os 

novos desafios e exigências estabelecidos pelo sistema educacional nas últimas décadas. 

Desse modo, as discussões apresentadas nas produções acadêmicas que tratam dessa área 

temática e do currículo buscam justificativas e propostas para a formação inicial e 

continuada dos professores no sentido de corresponder à complexidade das práticas dos 

profissionais de educação atualmente.  

Reconhecendo que a qualidade de educação passa pela ação docente e também que 

recebe a influência das políticas públicas, os discursos instaurados nessas produções 

acadêmicas ora defendem a formação por meio das propostas curriculares já 

institucionalizadas, ora buscam argumentações que visam à promoção de mudanças das 

práticas pedagógicas. Argumenta-se que o currículo é mais um dispositivo a ser pensado 

pela ação docente, uma vez que contempla os processos de ensino realizado nas escolas 

para a efetivação das aprendizagens.  
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Reconhecem também que tanto a formação inicial de professores como a formação 

continuada é de suma importância, uma vez que subsidia e permite a este profissional uma 

atuação mais consciente e autônoma em relação ao seu papel enquanto formador crítico. 

Deve-se lembrar que a ação docente não é neutra, pois, tanto pode reforçar as políticas 

vigentes, como dar novos sentidos ao currículo por meio das ações realizadas na escola.  

Ou seja, tanto pode promover a autonomia de professores e alunos, como pode servir para 

a reprodução do status quo, dependendo da formação intelectual, política, cultural do 

professor que se revela por meio de sua consciência profissional.  

Esta é a perspectiva de entendimento da Pedagogia Crítica, que recusa a tese de que 

o conhecimento e a escola são neutros, como propunham as “teorias tradicionais” de 

currículo. De acordo com Henry Giroux:  

A escola é um processo político, não apenas porque contém uma 

mensagem política ou trata de tópicos políticos de ocasião, mas também 

porque é produzida e situada em um complexo de relações políticas e 

sociais das quais não pode ser abstraída (GIROUX, 1997, p. 88).  

 

4.3 -  Currículo e Teorias do Currículo 

A terceira área temática denominada como Teorias do Currículo concentra 27 % 

dos artigos publicados; 72% dos livros; 16% das teses de doutorado e 19% das dissertações 

de mestrado no período de 2004 a 2013.  

 Esta área temática refere-se às produções sobre Currículo que se apresentam em 

duas dimensões: o currículo praticado e teorizado. Também, atentou-se para o 

aparecimento de outras expressões relacionadas ao currículo, como: proposta curricular, 

currículo integrado, políticas de currículo, diretrizes curriculares, organização curricular, 

reforma curricular, orientação curricular e referência curricular.  

As discussões referentes ao Currículo Praticado referem-se a estudos que analisam 

as propostas curriculares aplicadas ao cotidiano escolar. São estudos que propõem 

ressignificações das ações realizadas na escola a partir de uma dada concepção de 

Currículo. Identificamos estudos particularizados sobre o Currículo direcionados a algumas 

áreas do conhecimento que buscam compreendê-lo na prática. 



 

 

 

77 

A segunda dimensão abordada nessa área temática refere-se ao Currículo teorizado, 

procurando conceituá-lo e reconhecendo as dimensões política, cultural e histórica a ele 

inerentes. Nesses estudos foi possível a identificação de algumas linhas de pesquisa, como 

por exemplo, enfoques temáticos que procuram compreender o Currículo e o próprio 

sentido dado ao termo, considerado em si mesmo, ou quando relacionado a uma área 

específica do conhecimento. São estudos que procuram dar significados ao currículo de 

modo a ser entendido para além de um currículo técnico e instrumentalizado, numa linha 

mais crítica.  

O fluxograma abaixo indica algumas formas de entendimento, conceitos e temas 

relacionados ao currículo que se apresentam nas produções acadêmicas desta área temática. 

Conceitos discutidos sobre currículo. 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Como se pode ver, foram encontradas diferentes enfoques para se referir ao 

currículo, pois, de acordo com Gimeno Sacristán, [..] o currículo adota significados 

diversos, porque além de ser suscetível a enfoques paradigmáticos diferentes, é utilizado 

para processos ou fases distintas do desenvolvimento curricular (1998, p.103).   

Se encontramos modos tão diferentes de abordagens sobre o currículo, isto se deve 

também ao fato de que o momento atual da educação tem sofrido mudanças significativas 

em seus contextos, impactado pela política neoliberal e globalizadora que, de certo modo, 

influenciam os debates ocorridos sobre o currículo (BURBULES; TORRES, 2004). 
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Além disso, identificou-se a presença autores com linhas de pensamento teórico 

bastante distintas, mas que são referências importantes nas produções sobre currículo, tais 

como Rui Canário, Michel Foucault, Antônio Flávio Moreira; e, em uma linha mais crítica, 

Gimeno Sacristán, Cesar Coll, Paulo Freire e Michael Apple.  

O currículo, antes de ser um objeto estático, deve ser compreendido como “práxis” 

(teoria e prática), emanado de um modelo coerente de pensar e fazer a educação para as 

crianças, os jovens e adultos. Entendê-lo como uma “práxis”, significa o reconhecimento 

dos diversos aspectos que o configuram, desde a estrutura administrativa, politicas, 

cultural, histórica, como as ações pedagógicas de modo geral.  

Conceber o currículo como uma práxis significa que muitos tipos de ações intervêm 

em sua configuração, que o processo ocorre dentro de certas condições concretas, que se 

configura dentro de um mundo de interações culturais, sociais que as constituem.  

Isso significa que uma concepção processual do currículo nos leva a ver 

seu significado e importância real como o resultado das diversas 

operações às quais é submetido e não só nos aspectos matérias que 

contem, nem sequer quanto às ideias que lhe dão forma e estrutura 

interna: enquadramento político e administrativo, divisão e decisões, 

planejamento e modelo, tradução em matérias, manejo por parte dos 

professores, avaliação dos seus resultados, tarefa de aprendizagem que os 

alunos realizam, etc. (GIMENO SACRISTÁN, 2008, p. 21). 

As discussões identificadas e os temas abordados dentro da classificação 

denominada Teorias de Currículo, em geral, são adequados à realidade local em que se 

inserem as pesquisas, principalmente, as dissertações de mestrado e os artigos publicados 

em periódicos.  

 

4.4 - Currículo e Disciplinas 

A quarta área temática encontrada, baseia-se na temática Currículo e Disciplinas, 

representa 11% de artigos em periódicos; 13% de livros; 15% de teses de doutorado e 30% 

de dissertações de mestrado. São temas que dizem respeito ao currículo de áreas 

especificas da educação, relacionadas a disciplinas escolares.  Demonstrado pela tese de 

doutorado “O contexto espacial e o currículo de geografia no ensino médio: um estudo em 

Ilha Bela SP.” (Campos, Eduardo, 2005), como se encontra no (Apêndice 2).  



 

 

 

79 

Essa área temática tem demostrado certa importância nas discussões realizadas nas 

produções acadêmicas. São temas focados no entendimento das práticas desenvolvidas no 

contexto escolar referente as disciplinas especificas. Nesse aspecto, traz o currículo como 

referência de inovação das propostas elaboradas pelos programas escolares sobre as 

disciplinas. 

 

4.5- Currículo, Cultura e Sociedade 

A quarta área temática encontrada nas produções acadêmicas sobre currículo 

referem-se ao Currículo, Cultura e Sociedade, a qual concentra 13% de teses de 

doutorado; e 14% de dissertações de mestrado.  

São temas que dizem respeito, por exemplo, a questões de gênero, etnicorraciais e 

multiculturalismo bem como à ocorrência de debates sobre as políticas neoliberais e a era 

da globalização. Neste aspecto, o currículo é entendido como um elemento que estabelece 

nexos entre a cultura, política e os múltiplos contextos sociais que são manifestados.  

Em geral, essas produções propõem estratégias de intercâmbio e diálogo entre as 

diferentes formas de cultura e os movimentos sociais, bem como o reconhecimento das 

diferentes formas de expressão das identidades sociais no sentido de possibilitar a 

construção de uma convivência mais solidária na diferença. Neste sentido, as pesquisas se 

aproximam da concepção defendida por Candau quando afirma que:  

[...] um currículo e uma pedagogia democrática deveriam começar com o 

reconhecimento das diferentes situações sociais e repertórios culturais 

presentes nas salas de aula e das relações de poder que existem entre eles. 

O currículo necessita partir do reconhecimento destas diferenças, já que é 

na heterogeneidade cultural que se pode identificar temas, conceitos e 

proposições relacionadas às identidades culturais nas quais os alunos e 

alunas se reconhecem. (CANDAU, 2002, p.127) 

 

Embora nos últimos anos esse tema tenha ganhado destaque em debates 

empreendidos pela sociedade e em políticas educacionais, observa-se que as discussões se 

mostram ainda de forma tímida nas produções acadêmicas que versam sobre currículo. 

Como vimos, no Capítulo 1, estas são temáticas privilegiadas pela abordagem teórica “pós-

crítica”. 
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Não podemos deixar de considerar, ainda, que as manifestações culturais, constitui 

como sendo uma problemática de reflexão, relevante à melhoria do ensino. Assim, o 

reconhecimento da cultura enquanto um processo importante e inerente à formação dos 

jovens e das crianças, tem tomado fôlego como foco de estudos, particularmente no 

contexto da sociedade contemporânea, principalmente nas dissertações de mestrado.   

Desse modo, observou-se que os pressupostos apresentados nas produções 

acadêmicas classificadas dentro dessa temática, pontuam questões da atualidade e buscam 

estabelecer relações com o Currículo e o reconhecimento das diferentes culturas e 

manifestações sociais das últimas décadas.  

Em se tratando de um pais multicultural como o nosso, o conhecimento dessas 

diferentes manifestações se constitui como uma importante referência na construção 

identitária dos alunos e para a construção de uma sociedade mais democrática. 

Embora essa área temática aconteça de modo ainda tímido, é notório que as 

discussões desenvolvidas buscam a compreensão do papel do currículo mediante o 

contexto das atuais políticas públicas de educação, nas esferas: Federal, Estaduais e 

Municipais e as interferências no cotidiano educacional das escolas brasileiras. Como 

citado na tese, “Currículo em ação nos anos iniciais do ensino fundamental e a atenção à 

multiculturalidade” (Corsi, Adriana Maria, 2006). 

Os temas abordados nas produções acadêmicas relacionados a essa área temática de 

certo modo, buscam analisar os efeitos dos movimentos sociais e das políticas públicas 

educacionais desenvolvidas nos últimos anos, influenciados pelo neoliberalismo e 

globalização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o 

povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E 

agora, Joaquim? E agora, você? Você que faz 

versos, que ama, protesta? E agora, José?  

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

Todo final de trabalho nos remetemos ao seguinte questionamento, qual é a 

principal relevância desse tipo de pesquisa à sociedade? 

Considerando que toda ciência é uma arte que se constitui a medida em que o 

pesquisador se propõe a desvendar determinado fenômeno, pode-se entender que a 

relevância da realização de uma pesquisa está tanto na obtenção de dados como na 

transformação desses resultados em ações positivas em prol da sociedade.  

Nesse sentido, em se tratando da relevância do tipo de pesquisa em que se emprega 

a metodologia denominada de Estado da Arte e do Estado do Conhecimento é a 

possibilidade de revelar os temas discutidos nas produções cientificas e outras 

especificidades em um tempo e espaço determinado e direcionar futuras pesquisas.  

No entanto, essa pesquisa não teve a pretensão de ser um Estado da Arte e o Estado 

do Conhecimento à medida que buscou somente a identificação das temáticas abordadas na 

área do Currículo por meio do mapeamento em periódicos, livros, teses de doutorado e 

dissertações de mestrado. Mas, pode ser compreendida como um importante dispositivo no 

reconhecimento das temáticas e no direcionamento de futuras produções científicas.  

Especificamente em relação ao Currículo partimos das seguintes questões: Como 

esta área tem se comportado no conjunto das produções acadêmicas? Quais os temas mais 

focalizados em currículo?  O que a área tem pautado?   

Este trabalho consistiu, então, na organização dos dados das produções sobre 

currículo com o objetivo geral de traçar um panorama preliminar sobre o assunto, 

procurando destacar aspectos, dimensões e particularidades identificados na organização 

dessas produções. Para tanto, são dois os objetivos específicos deste trabalho: a) realizar 

um mapeamento do material bibliográfico com vistas a uma aproximação ao Estado da 
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Arte das produções acadêmicas, realizadas no Brasil, que versam sobre currículo no 

período compreendido entre 2004-2013; e b) identificar as principais temáticas abordadas 

nessas produções.  

Desse modo, em termos de resultados dessa pesquisa, procurou-se estar atento ao 

que diziam as produções acadêmicas a respeito do Currículo, sem perder de vista as 

tendências e enfoques temáticos desenvolvidos nos últimos dez, mais especificamente 

entre o período de 2004 a 2013. 

A influência das questões políticas e econômicas não ocorreu somente nessa última 

década. Ao longo da história, a economia e a política têm direcionado a educação, 

consolidando propostas de Currículo e, de certo modo, produzido os seus efeitos sobre a 

sociedade.  

A partir dos dados apresentados e a identificação das abordagens temáticas, não 

podemos deixar de considerar a influência da lógica do neoliberalismo e da globalização 

como fatores fundamentais na composição das bases educacionais, nem tão pouco, 

desconsiderar a interferência desses fatores nas propostas de Currículo no período de 2004 

a 2013.  

De acordo com Gimeno Sacristán, “As forças políticas e econômicas desenvolvem 

pressões que recaem na configuração dos currículos, em seus conteúdos e nos métodos de 

desenvolvê-los.” (2008, p.22). 

Em termos educacionais, existe uma compreensão crescente de que a 

versão neoliberal da globalização, particularmente da forma 

implementada (ideologicamente defendida) por organizações bilaterais, 

multilaterais e internacionais, reflete-se em uma agenda educacional que 

privilegia, se não impõe de modo direto, certas políticas de avaliação, 

financiamento, padrões, formação de professores, currículo, instruções e 

testes (BURBULES; TORRES, 2004, p 19). 

Em tempos em que o advento da evolução tecnológica e científica, aliada ao capital 

financeiro são as molas propulsoras das decisões políticas, tanto na esfera pública quanto 

privada, estabelecem-se políticas públicas que interferem em nossa vida cotidiana. Com 

efeito, as agências políticas de Estado têm configurado o sistema educacional com práticas 

fortemente pautadas no modelo globalizado e neoliberal e impactado o currículo. De 

acordo com Chizzotti e Ponce:  



 

 

 

83 

Na última década do século passado e na primeira deste século, sob o 

impacto da globalização e da ascensão das teorias neoliberais, as políticas 

curriculares sofreram significativos impactos que produziram reformas 

nos objetivos e finalidades dos sistemas de ensino, reformulação de 

conteúdos escolares e de métodos de aprendizagem e geraram nova forma 

de avaliação de resultados, tendo, como referência, competências 

previamente definidas que devem ser adquiridas no curso da escolaridade 

básica (2012, p.29). 

O que encontramos nas teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos em 

periódicos e livros promoveram a compreensão do Currículo enquanto um movimento 

dinâmico, tanto como área como campo do conhecimento.  

Campo deve ser compreendido como um lócus no qual se trava um 

embate entre atores e/ou instituições em torno de formas de poder 

específicas que caracterizam a área em questão (Bordieu, 1983, 1992). 

Com base nesse entendimento, consideramos que o campo do Currículo 

se constitui 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 entre si o poder de definir quem tem a autoridade na área. 

(LOPES, 2010, p 17-18). 

Segundo Lopes (2010), referente às discussões sobre Currículo, tanto se emprega 

um discurso como área, entendido como estudos voltados para as disciplinas escolares, 

quanto a definição por campo, compreendido por ser um discurso legitimado pelos 

aspectos sócio-culturais e políticos. Entretanto, as discussões que propõem uma análise 

sobre disciplinas, na maioria das vezes apareceram definidas como área do Currículo. 

Quando apareceram discussões que englobavam estudos que consideram os contextos 

políticos, históricos, culturais, eram definidos como campo do Currículo. 

Nas produções acadêmicas foi possível a identificação do Currículo em uma 

dimensão técnica e pragmática e, ao mesmo tempo, a proposta de um modelo de 

transposição do currículo técnico para um princípio de inovação e criticidade. É notório 

que as duas formas de entendimento sobre o Currículo contemplam a vida escolar e 

encontram-se registrados nas produções acadêmicas.  

Considerando o contexto político que norteia a educação nesse período de 2004 a 

2013, em relação as temáticas abordadas a acerca da área do Currículo, observamos uma 

ascensão de temas relacionados às práticas pedagógicas. A maioria das discussões 
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apresentam argumentos que se contrapõem às práticas pedagógicas propostas pelos 

programas de Currículo nesses dez anos.  

Diante do panorama educacional em que a política e a economia configuram o 

currículo, os debates realizados nas produções acadêmicas, buscam identificar e/ou 

questionar a interferência desses fatores na educação e, particularmente, no Currículo. A 

partir de uma visão crítica, as pesquisas apontam outros caminhos assentados em uma 

concepção teórica que propõe um Currículo crítico e dialógico para a concretização de uma 

escola justa, democrática e emancipadora.  

 Em se tratando das abordagens temáticas, verificou-se  uma variedade de linhas de 

estudo em que o Currículo torna-se ponto motriz, compreendido como um importante 

instrumento na consolidação de transformações no sistema educacional e na aquisição da 

qualidade na educação.  

A prática a que se refere o currículo [...] é uma realidade prévia muito 

bem estabelecida através de comportamentos didáticos, políticos, 

administrativos, econômicos, etc., atrás dos quais se encobrem muitos 

pressupostos, teorias parciais, esquemas de racionalidades, crenças, 

valores, etc., que condicionam a teorização sobre o currículo. (GIMENO 

SACRISTÁN, 2000, p.13) 

Conforme nos mostra Apple, [..] Essas práticas cotidianas da escola estão ligadas a 

estruturas econômicas, sociais e ideológicas que se encontram fora dos prédios escolares. 

(2008, p. 105). 

Durante o período analisado (2004-2013) observamos que as discussões não 

desconsideram e nem esgotam os temas, à medida em que a escola mostra sua fragilidade 

em corresponder seu papel enquanto formadora. Assim, mesmo sendo possível a 

identificação dos temas abordados em várias produções acadêmicas no decorrer desses dez 

anos, os questionamentos são realizados de acordo com a necessidade apresentada em 

determinado momento pelo contexto escolar. 

Se a escola de hoje ainda grita por mudanças, quais os caminhos a seguir para 

concretizá-las? Será uma utopia acreditar que um dia o currículo corresponderá às 

mudanças necessárias? Será que continuaremos vendo a escola como um aparelho 

reprodutor de políticas públicas instaladas em seus corredores?   
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Assim, seja qual for a resposta, a esperança ainda ressurge quando vemos o 

empenho demonstrado em produções em teses de doutorado, dissertações de mestrado, 

artigos em periódicos e livros em encontrar meios de melhorar a qualidade da educação, 

seja como uma proposta curricular de ação ou simplesmente a análises das situações 

educacionais, praticadas no cotidianas escolar.  

Então, cabe aqui concluir que o maior enfoque ou tendência temática abordado nas 

produções, mesmo que revelado implicitamente, é aquele que pressupõe mudanças das 

estruturas educacionais, tendo o Currículo um dos propulsores dessas transformações.  

Relembrando Paulo Freire, [...] nenhuma teoria da transformação político-social do 

mundo me comove sequer, se não parte de uma compreensão do homem e de mulher 

enquanto seres fazedores da história e por ele feitos, seres de decisão, da ruptura, da opção. 

(FREIRE, 1996, p. 129). Assim sendo, o currículo só promoverá transformações quando 

estabelecer o diálogo entre os homens e as mulheres, com as crianças e os jovens.  

Nesta ótica o levantamento da literatura acadêmica proporcionou o entendimento 

dos temas abordados nas produções acadêmicas que tratam de Currículo e, 

simultaneamente, as possibilidades para o encaminhamento de novas indagações e 

projetos. 

A busca por uma conclusão nessa pesquisa esbarrou na sua própria incompletude, 

não porque que ela não tenha sido encerrada e que os objetivos propostos não tenham sido 

correspondidos, mas pelos questionamentos que foram sendo levantados ao longo do 

trabalho. Questionamentos que podem ser considerados, uma vez que conhecer as 

produções acadêmicas abriu portas e encaminhamentos para a construção de novos 

estudos, tendo por base o já existente. 

Assim, esperamos que a finalidade desse trabalho tenho se realizado, na medida em 

que for útil para abrir novas possibilidades de pesquisas na área do Currículo. 
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Currículo. 36 v. 7, n. 1 (2011): Edição Especial Web Currículo. 

 Maria Elizabeth B. de ALMEIDA, Maria da Graça Moreira da SILVA. 

 

28- Demanda das políticas curriculares para a formação de professores no  

Espaço IBERO-AMERICANO. 35. v. 11, n. 2 (2013). Rosanne Dias 

 

29- Escola Pública, professores, currículo e cidadania – Um breve olhar  

Sociológico. 40v. 2, n. 2 (2007). Almerindo Janela Afonso 

 

30-  Formação de professores de letras-LIBRAS: construindo o currículo.  

43 v. 4, n. 2 (2009). Roseli Zen Cerny, Ronice Muller Quadros. 

 

31.O currículo de Física do ensino médio no Brasil: discussão retrospectiva.  

51 v. 7, n. 1 (2011): Edição Especial Web Currículo. Marcos José CHIQUETTO 

 

32- Políticas curriculares e sistema de avaliação: efeitos sobre o currículo.  

67v. 11, n. 2 (2013) Álvaro Moreira Hypolito, Andressa Aita Ivo 

 

33- Políticas públicas e reformas curriculares: as escolas primárias no Paraná  

na primeira República. 67v. 1, n. 1 (2005).  Maria Cecília Marins de Oliveira 

 

34- Produção Coletiva de Currículo: um caminho para sua implantação.   

71 v. 11, n. 3 (2013) Luciane Cortiano Liotti, Odisséa Boaventura de Oliveira 

 

35- Um acervo fotográfico e suas possibilidades de pesquisa em currículo. 

http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/issue/view/250
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/issue/view/250
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/issue/view/754
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/issue/view/1025
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/issue/view/1025
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/issue/view/397
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/issue/view/1104
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/issue/view/246
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/issue/view/250
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/issue/view/397
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/issue/view/1104
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/issue/view/243
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/issue/view/1157
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 Nilda Alves, 83v. 9, n. 2 (2012).  Maria da Conceição Soares, Nívea Andrade. 

 

36- Teoria (pós) critica: passado, presente e futuro a partir de uma análise 

dos estudos curriculares. 82 v. 11, n. 1 (2013) José Augusto Pacheco. 

 

37. Saberes fazeres praticados no currículo e na formação continuada:  

Espaços tempos vividos na educação infantil.  v. 7, n. 2 (2011).  

Amarílio Ferreira Neto, Kezia Rodrigues Nunes. 

 

38- Reformas educacionais e curriculares: acervos complementares nos anos  

Iniciais do ensino fundamental.  v. 8, n. 1 (2012). Flávia Brocchetto Ramos,  

Lovani Volmer, Aline Crisleine Orso 

 

 

B1/ 

PERIÓDICO 

          ARTIGO/TÍTULOS ARTIGOTítulo 

1.Revista             Teias 

UERJ 

   RJ 

1-Um instantâneo dos debates no campo do currículo no Brasil na  

virada do século: a série cultura, memória e currículo, da editora  

Cortez 2012. v. 13, n. 29 (2012): N. ESPECIAL - Homenagem a 

Profa. Nilda Alves. Maria Luiza Süssekind 

 

2- Currículo como prática cultural, burocracia e o lugar do computador  

no currículo escolar. 2012. v. 8, n. 14-15: Culturas, Internet e Educação. 

Ozerina Victor de Oliveira, Denise de Souza Destro 

 

3- Currículo de ciência do colégio de aplicação da UFRJ (1969-1998):  

um estudo sócio-histórico. (2012) v. 1, n. 2: Currículo, Cultura,   

Cidadania. Alice Casimiro Lopes 

 

4- Currículo da arquitetura do laboratório escolar de ciência e posições 

 de sujeito demandado. (2013) v. 14, n. 33 (2013): Dossiê Especial 

Lívia de Rezende Cardoso, Marlucy Alves Paraíso 

 

5- O currículo integrado como campo possível de invenção de mundos 

 plurais e emancipatórios: uma conversa com Jurjos Torres 

 Santomé. 2012. 6 

http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/issue/view/754
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/issue/view/1025
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/issue/view/468
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/issue/view/625
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/59
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/59
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/14
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/7
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/7
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/67
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/56
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6- Os sentidos do currículo. 2010 v. 11, n. 22 (2010): Currículos,   

culturas e discursos. Sandra Mara Corazza 

 

7- Hibridismo e ambivalência na análise de política de currículo: luta 

 por significação. 2012. v. 10, n. 19: Sujeitos, espaços educativos &   

processos de comunicação. Edna Abreu Barreto 

 

8- O pensamento de Paulo Freire em sistema público de ensino: 

 pesquisando políticas de currículo em um mesmo território, sob 

 diferentes olhares. 2012. v. 13, n. 27. Ana Maria Saul, Antônio  

Fernando Gouvêa da Silva 

 

9-A recontextualização do conceito de competências no currículo da  

formação de professores no Brasil. 2012. v. 5, n. 8-9: Competências,   

Saberes e Trabalho. Rosanne Evangelista Dias 

 

10- Currículo como teia de significados.  2012. v. 13, n. 27 (2012):  

Talita Vidal Pereira 

 

11-  Currículo, autonomia e cidadania: a experiência da scuola-citta  

Pestalozzi em Florença/It. 2013. v. 14, n. 33 (2013): Dossiê Especial.  

Giovanna dell Gobbo, Laura Cristina Vieira Pizzi 

 

12- Cadernos de formação: a experiência de currículo praticado em  

um curso de formação de professores. 2012. v. 13, n. 27 (2012):  

Maria Tereza Goudard Tavares, Marcia Soares Alvarenga 

 

13- Conhecimento, escolarização, currículo e a vontade de ‘endireitar 

’ a sociedade através da educação. 2013. v. 14, n. 33 (2013):   

Dossiê Especial. Vanessa Oliveira Andreotti 

 

14- Conhecimento científico e currículo: anotações sobre uma  

articulação impossível e necessária. 2013  

 

15- Teorias de currículo.  v. 13, n. 27 (2012). Danielle Piontkovsky,  

Maria Regina Lopes Gomes 

http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/38
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/38
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/32
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/32
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/12
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/12
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/67
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/67
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/67
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16- Uma nova racionalidade para o design de currículo dos cursos 

 de comunicação social: princípios de organização e implementação.  

v. 11, n. 21 (2010): Educação, intercâmbios internacionais e acervos.  

Veronica Gesser 

 

17- Currículo: problematização entre prática & políticas.v. 13, n. 27  

(2012): Editorial. Janete Magalhães Carvalho, Carlos Eduardo Ferraço 

 

18- Políticas de currículo em uma perspectiva relacional: tensões e 

 ambivalência no contexto da prática. 2012. v. 7, n. 13-12: Práticas   

Pedagógicas, Linguagem e Sentidos. Edna Abreu Barreto 

 

19 – Currículo e arte: confluência Nietzsche – Deleuze. v. 14, n. 31   

(2013): Culturas, Linguagens & a Pesquisa em educação. Gilcilene 

 Dias da Costa   

 

 20- Atos de currículo e formação: o príncipe provocado. v. 13, n. 27 

 (2012): Roberto Sidnei Macedo 

 

21- Articulações políticas de um currículo. v. 13, n. 28 (2012):   

Modelos Educativos, Formação de Professores & História da   

Educação. Bonnie Axer, Luciana Velloso 

 

22- Culturas juvenis e currículo: valorização dos sujeitos jovens  

no trabalho escolar. v. 12, n. 26 (2011): Jovens, territórios & práticas   

educativas. Cristina Satiê de Oliveira Pátaro, Andrea Braga Moruzzi 

 

2.Antíteses Londrina 

UEL 

1- O ensino de história na revistaNova Escola (1986-2002): cultura 

 midiática, currículo e ação docente. 2009. Vol. 2, n. 3, jan./jun. 2009   

- Dossiê: História e Ensino. A Produção de Conhecimento. Márcia  

Elisa Teté Ramos. 

 

2-Os saberes da história: elementos para um currículo escolar  

contemporâneo. Vol. 3, n. 6, jul./dez. 2010 - Dossiê: História e   

Ensino. Teorias e Metodologias. Ricardo de Aguiar Pacheco 

http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/37
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/15
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/15
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/62
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/62
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/58
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/58
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/58
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/53
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php/revistateias/issue/view/53
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/issue/view/266
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/issue/view/266
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/issue/view/439
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/issue/view/439
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3. Ciência e Cultura/ 

Scielo 

1- Espaços não-formais de ensino e o currículo de ciências.  2005,  

Vieira, Valeria, Bianconi, M. Lucia and Dias, Monique. Cienc. Cult. 

Dez 2005, vol.57, no.4, p.21-23. ISSN 0009-6725 

 

4. Inter-ação - UFG 1-Tensões presentes nas reflexões dos professores sobre o 

 currículo da educação de jovens e adultos. v. 36, n. 2 (2011):   

Educação de Jovens e Adultos. Ruth Pavan 

 

5. Leitura: Teoria e 

Prática 

“Associação de 

Leitura do Brasil 

(ALB)” 

1- Falando e escrevendo sobre a criação do currículo e a formação  

dos professores. v.30, n. 59. 2012 Charly Ryan 

6. Linhas Críticas 

(UnB) 

1- A articulação entre cultura, patrimônio e currículo: concepções e 

 desafios. 2010. Uhelinton Fonseca Viana, Eda Maria de Oliveira  

Henriques. v.16, n.31: hermenêutica, teoria crítica e educação. 

 

2- Currículo e diversidade: os desafios da inclusão escolar de alunos 

 com deficiência intelectual. (2011). v.17, n.33. educação especial inclusiva 

 Érika Soares de Oliveira, Lúcia Araújo Ramos Martins 

 

7. Motriz: Revista de 

Educação Física 

UNESP 

1- Políticas de esporte escolar e a construção social do  

currículo de educação física.  Millen Neto, Alvaro Rego, Ferreira, 

Alexandre da Costa and Soares, Antonio Jorge Gonçalves. Motriz: rev.  

educ. fis. (Online), Set 2011, vol.17, no.3, p.416-423.  

ISSN 1980-6574  

 

8. Revista HISTEDBR 

On-line 

UNICAMP 

 

1- A introdução da disciplina história da educação no currículo do 

 ensino normal mineiro na década de 1920: contexto e programa. 2012 

v. 12, n. 46 (2012): Revista HISTEDBR - junho/2012. 

 Rosângela M. Castro Guimarães 

 

2- A pedagogia histórica-crítica na trajetória histórica e nos fundamentos  

teóricos do currículo para a rede pública municipal de ensino de cascavel/ 

PR.. v. 12, n. 46 (2012): Revista HISTEDBR - junho/2012.Julia Malanchen,  

Neide da S. D. Matos, Claudia Pagnoncelli 

http://www.revistas.ufg.br/index.php/interacao/issue/view/1097
http://www.revistas.ufg.br/index.php/interacao/issue/view/1097
http://alb.com.br/
http://alb.com.br/
http://alb.com.br/
https://www.fe.unicamp.br/revistas/ged/histedbr/issue/view/240
https://www.fe.unicamp.br/revistas/ged/histedbr/issue/view/240
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B 

2/PERIÓDICO 

 ARTIGO Título 

1. Revista Eletrônica 

Acolhendo a 

Alfabetização nos 

Países de Língua 

Portuguesa./USP 

1- O currículo e a educação de jovens e adultos:espaço de 

 poder-saber.  v. 2, n. 3 (2008). Elizabeth Gottschalg Raimann 

 

2. Atos de pesquisa 

em educação /FURB 

 

1- Da política e da prática pedagógica o currículo para o ensino  

fundamental de nove anos v.8, n.1 (2013) Veronica Gesser, Patricia Murara e  

Zemilda dos Santos. 

 

3. Revista 

Experiências em 

Ensino de Ciências 

UFMT 

 

1- Projetos curriculares interdisciplinares e a temática da  

energia. v.1, n.1 (2006) Alessandro Aquino Bucussi & Fernanda  

Ostermann 

 

2- Educação sexual como parte curricular da disciplina de Biologia e  

auxílio a adolescentes: dificuldades e desafios. v. 6, n.2  (2011). Welson  

Barbosa Santos, Rone Cardoso, Juliano da Silva Martins de Almeida,  

Fernanda Arantes Moreira 

 

4. Filosofia e História 

da Biologia/  

Mackenzie 

 

1- O arranjo curricular do ensino de evolução e as relações entre os 

 trabalhos de Charles Darwin e Gregor Mendel. v. 4, p 235-237 

(2009) Nelio Bizzo e Charbel Ninõ El Hani 

 

5. Trabalho & 

Educação (UFMG) 

 

 1- Neo-tecnicismo no currículo por competência: A experiência da  

escola do Sebrae.  v. 13, n 02 (2004) Betânia Duarte Guimarães  

  

6. Revista Eletrônica 

do Mestrado em 

Educação Ambiental 

FURG 

1-A educação ambiental no ensino de biologia do currículo oficial da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. v.30, n.2 (2013) 

Reginaldo dos Santos, Rita de Cássia Frenedozo  

 

2- Ambiente e Vida – O ser humano nesse contexto: Uma estratégia de  

ensino transformadora do currículo escolar.  v.26,  janeiro a junho  (2011)  

Eva Teresinha de Oliveira Boff, Pauline Brendler Goettems,  

http://www.revistas.usp.br/reaa/issue/view/833
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José Cláudio Del Pino 

 

3- Etnobotânica no currículo de ciências na educação de Jovens e  

Adultos. v. 26 janeiro a junho (2011) André Boccasius Siqueira 

 

4- Currículo escolar, pensamento crítico e educação ambiental.   

v. 21 julho a dezembro de 2008. Rossane Vinhas Bigliardi, Ricardo Gauterio  

Cruz 

7. Revista Eletrônica 

de Educação/Scielo 

1- Genero e currículo: olhares sobre a educação em espaços de  

privação de liberdade Búzios.  v.7, n1 (2013) Maria Celeste Reis Fernandes  

Sousa, Maria Gabriela Parente Bicalho, Eunice Maria Nazarethe Nonato,  

Cristina Salles Caetano, Juliana Souza Sobrinho, Sabrina Ferreira Rosa   

 

 2- Entre o público e o privado: discursos sobre a feminilidade nos  

enunciados do currículo cultural da telenovela. V. 6, n.2 (2012)  

Ana Paula Rufino dos Santos, Rosangela Tenório de Carvalho  

 

3- Currículo o jeito Freireano de fazer. V. 6, n.2 (2012) Patricia Lima 

 Dubeux Abensur. 

 

4- Vozes Ausentes: o currículo e a proposta de educação 

 inclusiva. V. 3, n.1 (2009) Amélia Maria Araújo Mesquita 
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8. Revista Química 

Nova (Scielo) 

1- Um panorama sobre a abordagem ambiental no currículo de cursos  

de formação inicial de professores de química da região sudeste. 

 (2009). Quím. Nova, 2009, vol.32, no.2, p.511-517. ISSN 0100-4042 

Pereira, Jocélia Barbosa et al. 

 

2- Inflar currículo é desleal e improdutivo. (2011) Quím. Nova, 2011,  

vol.34, no.7, p.1109-1109. ISSN 0100-4042. Ferreira, Vitor F and 

 Pinto, Angelo C 

 

3- Concepções sobre currículo de formadores de professores: o curso  

de licenciatura em Química do Instituto de Química da Universidade  

Federal do Rio de Janeiro. (2011) Quím. Nova, 2011, vol.34, no.8,  

p.1476-1484. ISSN 0100-4042. Massena, Elisa Prestes and Monteiro,  

Ana Maria Ferreira da Costa 

9. Quaestio: Revista 

de Estudos de 

Educação 

UNISO 

1- Os conceitos de multiculturalismo/interculturalidade e gênero e a 

 resignificação do currículo da educação básica. v.15, n.1 (2013)  

José Licínio Backes 

 

2- Pedagogia da Escuta: Currículo e Projetos. v.12, n. 1 (2010) Ivan Fortunato 

 

3- A História da Educação e o Currículo Escolar. v.10, n.1  (2008)  

José Luís Sanfelice   

 

4- Sociedade, Educação e Currículo no Brasil dos Jesuítas aos anos  

de 1980.  v. 7, n. 1. (2005) Margarita Victoria Rodrigues, Alfio Pozzi. 

10. Jornal de Políticas 

Educacionais / UFPR 

1- Modelação Curricular do Ensino Médio: análise de prescrições legais e  

do papel da avaliação dos sistema de ensino. N° 5 | Janeiro–junho DE  

2009 | PP. 27–36 Maria Angela Minhoto. 

  

B 3/ 

PERIÓDICO  

AARTIGO ARTIGO PPPPPPPART 
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1. Ciências da 

Religião (Mackenzie) 

1- O currículo multicultural da Educação Física: uma alternativa ao  

neoliberalismo 1. “O currículo multicultural da Educação Física (2006). 

v. 5, n. 2 (2006): Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte -   

5.2. Marcos Garcia Neira 

 

2- Formação inicial em educação física e currículo: uma proposta sob a  

ótica de seus autores. v. 12, n. 1 (2013): Revista Mackenzie de   

Educação Física e Esporte. Wilson Alviano Jr., Marcos Garcia Neira 

 

3- Educação Física e currículo: os conteúdos selecionados pelos  

Professores para o Ensino Fundamental. v. 8, n. 2 (2009): Revista   

Mackenzie de Educação Física e Esporte - 8.2 João Fernando Meira  

França, Elisabete dos Santos Freire 

 

4- Teorias do currículo e as tendências pedagógicas da Educação 

 Física escolar: de onde viemos e para onde vamos?  v. 8, n. 2 (2009):  

 Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte - 8.2 

Alessandra Galve Gerez, Patrícia Aparecida David 

 

5- Defesa do jogo como conteúdo cultural do currículo da Educação  

Física. (v. 8, n. 2 (2009): Revista Mackenzie de Educação Física e   

Esporte - 8.2. Marcos Garcia Neira 

2. Educação e 

Fronteiras UFGD 

1- Dossiê: Currículo e solicitações educacionais para a  

contemporaneidade. (Vol. 2, No 5 (2012). Alessandra Cristina Furtado 

 

3.Educação em 

Revista/ Scielo 

 

 

 

1- Currículo e deficiência: análise de publicações brasileiras no cenário  

da educação inclusiva.  Educ. rev., Mar 2013, vol.29, no.1, p.63-92.  

ISSN 0102-4698 Leite, Lúcia Pereira, Borelli, Laura Moreira  

and Martins, Sandra Eli Sartoreto de Oliveira. 

  

2-. A instituição formal e a não-formal na construção do currículo de 

 uma escola de tempo integral.Educ. rev., Dez 2011, vol.27, no.3,  

p.163-182. ISSN 0102-4698. Felício, Helena Maria dos Santos 

 

3-A performatividade nas políticas de currículo: o caso do ENEM. Educ. 

 rev., Abr 2010, vol.26, no.1, p.89-110. ISSN 0102-4698. 

http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/issue/view/120
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/issue/view/120
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/issue/view/338
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/issue/view/338
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/issue/view/148
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/issue/view/148
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/issue/view/148
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/issue/view/148
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/issue/view/148
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/issue/view/148
http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/educacao/issue/view/90
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 Lopes, Alice Casimiro and López, Silvia Braña 

 

.4- Currículo de História e educação para o patrimônio. Educ. rev.,  

Jun 2008, no.47, p.135-155. ISSN 0102-4698.  Mattozzi, Ivo. 

 

5-Currículo em tempos difíceis.  Santos, Lucíola Licinio 

 Educ. rev., Jun 2007, no.45, p.291-306. ISSN 0102-4698 

 

 

6-  Críticas e possibilidades da educação e da escola na contemporaneidade:  

lições de Theodor Adorno para o currículo.  .  Educ. rev., Jun 2007, no.45,  

p.291-306. ISSN 0102-4698. Vilela, Rita Amelia Teixeira 

 

 

 

7- Currículo e formação de professores de História: uma Alegoria. (2007) 

Sexos, sexualidades e gêneros:monstruosidades no currículo da Educação  

Sexual. (2007) Educ. rev., Dez 2007, no.46, p.269-285. ISSN 0102 

-4698. Furlani, Jimena 

 

 

4. Educere et Educare 

PROJETO 

SABER /UNIOESTE 

1- Currículo básico, materialismo histórico-dialético e formação  

continuada de professores: articulação necessária para o trabalho  

com a língua portuguesa. Vol. 6, N. 11 (2011): Dossiê Interfaces  

Culturais e Formação de Professores. Sueli Gedoz 

 

2- Instrução pública, saber elementar e currículo: reflexões a partir da 

 obra condorcet. Vol. 4, N. 7 (2009): Dossiê História, Sociedade   

e Educação. Sidney Reinaldo Silva 

 

 3- As políticas curriculares no estado de Paraná nas décadas  

de 80 e 90: Vol. 1, No 1 (2006). Ana Paula Santi, Antonio Bosco de  

Lima 

 

4- Pragmatismo e currículo: a concepção neoliberal de  Educação Curricular.  

Vol. 1, No 1 (2006). Ivanildo Claro da Silva, Antonio Bosco de Lima 

 

http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/issue/view/271
http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/issue/view/271
http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/issue/view/129
http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/issue/view/129
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5- Formação de professores em Portugal, cultura de colaboração e gestão integrada 

do currículo. vol. 7, N. 13 (2012): Dossiê Identidade, formação e   

trabalho do professor. Elza Mesquita, João Formosinho,  

Joaquim Machado 

 

5. Jornal Internacional 

de Estudos em 

Educação Matemática 

 

1- Licenciatura em matemática; em defesa de um currículo focado. 

 

6. Pensar a Prática                         

             UFG 

 

1- A pesquisa no currículo de um curso de formação inicial dos  

professores e educação física. v. 14, n. 1 (2011). Néri Emilio Soares  

Junior 

 

 2- Para além das metodologias prescritivas na educação física: 

 a possibilidade da capoeira como complexo temático no currículo  

de formação profissional. v. 7, n. 2 (2004). José Luiz Cirqueira Falcão 

 

3- Formação inicial e currículo no CEFD/UFES. v. 9, n. 2 (2006). Fernanda  

Simone Lopes de Paiva, Nelson Figueiredo Andrade Filho,  

Zenólia Cristina Campos Figueiredo 

 

4- Habitus profissional, currículo oculto e cultural docente: perspectivas 

 para a análise da prática pedagógica dos professores de educação  

física. v. 9, n. 2 (2006). Mônica Urroz Sanchotene, Vicente Molina Neto 

 

5- O currículo e a educação física na rede estadual de Pernambuco: uma  

perspectiva interativa práxica. v. 16, n. 1 (2013). Fábio Cunha Sousa,  

Marcílio Souza Júnior 

 

6- A cultura corporal popular como conteúdo do currículo  

Multicultural da educação física. v. 11, n. 1 (2008) Marcos Garcia 

 Neira 

 

7. REVISTA UFG 1- A cultura escolar no currículo oculto da educação de jovens e adultos 

 sob o aspecto da linguagem. v. 7, n. 1 (2009): Poíesis Pedagógica.  

Karina Klinke, Liliana Soares Ferreira 

 

http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/issue/view/411
http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/issue/view/411
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/issue/view/1012
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/issue/view/51
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/issue/view/55
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/issue/view/55
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/issue/view/1278
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/issue/view/190
http://www.revistas.ufg.br/index.php/poiesis/issue/view/851
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2- Tensões presentes nas reflexões dos professores sobre o currículo  

da educação de Jovens e adultos. v. 36, n. 2 (2011):  

 Educação de Jovens e Adultos. Ruth Pavan  

 

3- O que vocês gostariam que um currículo DE ARTE contemplasse? 

Experiência vividas, a reorientação curricular do estado de Goias.  

v. 8, n. 2 (2012) Henrique Lima Assis 

 

4- A Música no Currículo Oficial: um Estudo Histórico Pela Perspectiva do  

Livro Didático. v. 12, n. 1 (2012).  Vera Lúcia Gomes Jardim 

 

5- Povos indígenas e o ensino: reconhecendo o direito à inclusão das  

sociodiversidades no currículo escolar com a Lei n. 11.645/2008.  

 v. 22, n. 1 (2011). Edson Silva 

8. POIÉSIS - Revista 

do Programa de Pós-

Graduação em 

Educação (Unisul)/ 

1- O currículo como instrumento de coesão social: revisão da teoria e avaliação da  

Prática. (2012) v. 5: nº. Esp. 1. Sandro Coelho Moreira Pinto,  

Alexandre Franco Aranha 

 

2- Currículo e alteridade: a experiência hermenêutica da pesquisa  

na formação docente.(2008). v. 1, n. 2. José Valdinei Albuquerque  

Miranda 

.  

 

APÊNDICE 2 

 

NÚMERO DE ARTIGOS PUBLICADOS POR REVISTA E POR ESTRATO. 

ESTRATO/ Periódicos 

A1 

1. Cadernos de Pesquisa   (UFES) 

Número de 

artigos 

 

6 

ESTRATO/Periódicos 

B1 

1. Revista  Teias  (UERJ) 

Número de 

artigos 

 

25 

2. Educação em Revista (UFMG) 5 2. Antíteses Londrina (UEL) 1 

3. EDT educação temática digital 

(UNICAMP) 

10 3. Ciência e Cultura (Scielo) 1 

4. Ciência e Educação Bauru 

(SCIELO) 

5 4. Educación XXI 1 

5. Educação e Pesquisa (USP) 3 5. Estudo. Pedagógico  (INE)” 1 

6. Comunicar Huelva (DOAJ) 

TOTAL 

1 

30/2% 

6. Inter-ação (UFG) 1 

                                   A2  Artigos 7. Leitura: Teoria e Prática  

http://www.revistas.ufg.br/index.php/interacao/issue/view/1097
http://www.revistas.ufg.br/index.php/interacao/issue/view/1097
http://www.revistas.ufg.br/index.php/ritref/issue/view/1243
http://www.revistas.ufg.br/index.php/musica/issue/view/1193
http://www.revistas.ufg.br/index.php/sv/issue/view/1224
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/issue/view/90
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/issue/view/8
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1. Acta Scientiarum. Language and 

Culture. (UEM) 

 

2 

“Associação de Leitura do 

Brasil (ALB)” 

1 

2. Bolema (UNESP) 1 8. Linhas Críticas (UnB) 1 

3. Caderno de educação UFPeL 3 9. Motriz: Revista de Educação 

Física. (UNESP) 

2 

 

4. Cadernos de História da 

Educação ( UFU) 

2 11.  Revista signos - Estudios de 

linguística/ (Scielo) 

1 

5. Filologia e lingüística 

portuguesa (USP) 

2                                                               

TOTAL 

46/3% 

6. História da educação (UEM) 2                                     B 2 

1Jornal de Políticas 

Educacionais / UFPR                                            

Artigo 

5 

7. Unesp Botucatu Interface 

(SCIELO) 

1 2.Revista Eletrônica Acolhendo 

a Alfabetização nos Países de 

Língua Portuguesa. (USP) 

1 

 

8. Movimento: revista da Escola de 

Educação Física ( Universidade do 

Rio Grande do Sul) 

4 3. Atos de pesquisa em educação 

(FURB) 

1 

 

9. Práxis educativa (UEPG) 8 4. Boletim Técnico do SENAC 1 

10. Revista Brasileira de Educação. 

(SCIELO) 

2 5. Revista Experiências em 

Ensino de Ciências (UFMT) 

2 

 

11.Especial/ABPEE SCIELO 1 6. Trabalho & Educação 

(UFMG) 

1 

  7.RevistaEletrônica-

Educação/Scielo 

1 

13. Revista e-Curriculum (PUCSP) 24 8.  Retratos da Escola (2013) 4 

14. Revista Todas as Letras 

(MACKENZIE) 

                                                             

TOTAL                                                  

5 

51//5% 

9. Quaestio: Revista de Estudos 

de Educação. (UNISO) 

 

4 

B3 

1.Ciencias da Religião 

(Mackenzie)                   

Artigo 

5 

10. Jornal de Políticas 

Educacionais. (UFPR) 

3 

2. Comunicação e Educação (USP) 1 11.  Revista Eletrônica do 

Mestrado em Educação 

Ambiental. (FURG) 

                                                           

TOTAL 

1 

 

24/4% 

3.Educação e Fronteiras (UFGD) 7                                                        

TOTAL DE ARTIGOS   

177/15% 

4.Educação em Revista (Scielo) 5 

5.Educere et Educare (Unioeste) 4 

6.PROJETO SABER (UEP). 2 

 

7.REVISTA FENIX (UFMG) 6 

http://alb.com.br/
http://alb.com.br/
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Fonte: Elaborado pela própria autora. 

 

8.Jornal Internacional de Estudos 

em Educação Matemática. (Scielo) 

3 

 

9.  Revista signos - Estudios 

de linguística/ (Scielo)                                                        

                                                                       

TOTAL           

1 

50/2% 
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APÊNDICE 3 

 

LIVROS: AUTORES E TÍTULOS POR EDITORA  

 

1. ARTMED/PENSO - http://www.grupoa.com.br  

Autor Título Livro  Ano 

1. Jurjo, Torres Santomé.     Currículo Escolar e Justiça Social: 

O cavalo de Tróia 

2013 

2.  Gimeno Sacristán, José. Saberes e Incertezas Sobre o 

Currículo, 2013. 

2013 

3.  Phillippe Jonnaert; Moussadak 

Ettayebi; Rosette Defise.  

Currículo e Competências. 2010 

4: McKernan, James.  Currículo e Imaginação. 2009 

5. Appel, Michael W, Buras Kristen L.    Currículo, Poder e Lutas 

educacionais. 

2008 

6 Apple, Michael W.   Ideologia e Currículo. 2006 

7 Arribas, Teresa L.  Educação Infantil: 

desenvolvimento, currículo e 

organização escolar.  5.ed.. 

2006 

8. Hernandez, F. Ventura, M.  A organização do currículo por 

projeto de trabalho.  

2010 

9. Carvalho, Janete Magalhães, Ferraco, 

C. E.  

Currículo, pesquisa, conhecimento e 

produção de subjetividade. 

2013 

 

2. EDITORA AUTÊNTICA - http:grupoautentica.com.br/ 

1. Tomas Tadeu Documentos e Identidade: Uma 

introdução a teoria do currículo. 

2013 

2. Gonçalves, Luis A. Oliveira.  Currículo e políticas públicas. 2013 

3. Suassuna, Lívia & Leal, Telma 

Ferraz.  

Ensino de Língua Portuguesa na 

Educação Básica. 

2011 

4. Paraíso, A. Marlucy. Antonio Flávio 

Barbosa Moreira.  

Pesquisador em currículo.  2013 

5. Assessoria de Comunicação Release Documento de identidade: uma 

introdução às teorias do currículo. 

2007 

6. Assessoria de Comunicação O jogo das diferenças: o 

multiculturalismo e seus contextos. 

2007 

7. Serre                         s, James M H, 

Tadeu, Tomaz, Woof Virgínia. 

O tempo passa. 2013 

8. Diniz Julio E.Zeichner Kenneth M. A Pesquisa na formação e no trabalho 

docente. 

2012 

9. Caldeira, D. A. Malheiro, S. Ana 

Paula, Azevedo, C. João Frederico. 

Modelagem em Educação 

Matemática. 

2012 

10. Soares, Leôncio. Educação de Jovens e Adultos. O que 2011 

http://www.grupoa.com.br/livros/curriculo/saberes-e-incertezas-sobre-o-curriculo/9788565848442
http://www.grupoa.com.br/livros/curriculo/saberes-e-incertezas-sobre-o-curriculo/9788565848442
http://www.grupoa.com.br/autor/phillippe-jonnaert.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/moussadak-ettayebi.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/moussadak-ettayebi.aspx
http://www.grupoa.com.br/autor/rosette-defise.aspx
http://www.grupoa.com.br/livros/curriculo/curriculo-e-competencias/9788536323312
http://www.grupoa.com.br/autor/james-mckernan.aspx
http://www.grupoa.com.br/livros/curriculo/curriculo-e-imaginacao/9788536319674
http://www.grupoa.com.br/livros/sociologia-da-educacao/curriculo-poder-e-lutas-educacionais/9788536310541
http://www.grupoa.com.br/livros/sociologia-da-educacao/curriculo-poder-e-lutas-educacionais/9788536310541
http://www.grupoa.com.br/livros/sociologia-da-educacao/ideologia-e-curriculo/9788536305981
http://www.grupoa.com.br/livros/educacao-infantil/educacao-infantil-5ed/9788536303895
http://www.grupoa.com.br/livros/educacao-infantil/educacao-infantil-5ed/9788536303895
http://www.grupoa.com.br/livros/educacao-infantil/educacao-infantil-5ed/9788536303895
http://grupoautentica.com.br/autentica/1025
http://grupoautentica.com.br/autentica/1025
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revelam as pesquisas 

11. Paraíso, Marlucy Antonio. 

Moreira,  Flávio Barbosa. 

Pesquisador em Currículo. 2010 

12. Abramowicz, Anete, Gomes, L. 

Nilma. 

Educação e raça: perspectiva política, 

pedagógica e estética. 

2010 

13. Leão, Geraldo, Júlio, E. D. Quando a diversidade interroga a 

formação docente. 

2008 

 

 

3.AUTORES ASSOCIADOS/ http:www.autoresassociados.com.br/ 

 

1. Zotti, Solange  A. Sociedade, Educação e 

Currículo no Brasil. 

2004 

2. Saviani, Nereide.  Saber Escolar, Currículo e 

Didática.  

2010. 

3. Coleção formação de 

professores.  

Os currículos do ensino 

fundamental para as escolas 

brasileiras. 

 

2010. 

 

4.EDITORA CONTEXTO/ http:seguro.editoracontexto.com.br 

 

 5. EDITORA PAPIRUS / http:www.papirus.com.b  

 

 

1. Almeida, Rosangela D.  Novos Rumos da Cartografia 

Escolar, 

2011. 

 

2. Pinsky, Jaime.  Cidadania e Educação. 2013 

1. Granville, Maria Antonia. 2. 

Pacheco, A.B. José, Oliveira, Maria 

Rita. N. S.  

 

Currículo, sistemas de avaliação e 

práticas educativas: da escola básica à 

universidade. 

2011. 

2. Pacheco, A.B. José, Oliveira, 

Maria Rita. N. S.  

Currículo, didática e formação de 

professores. 

2013. 

3. Moreira, Antonio F. B. Granville, 

Maria Antonia.  

4.________________________ 

Currículo: Políticas e práticas. 

Currículo: Questões Atuais 

2011 

2013. 

http://www.autoresassociados.com.br/
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6.  EDITORA UNESP/ http:www.editoraunesp.com.br 

1. Hidalgo, Angela Maria.Gestão. Currículo: Fundamentos políticos e 

epistemológicos dos projetos Escola 

Cidadã e cidade Educadora. 

2008 

 

7. EDITORA CORTEZ/http:www.cortezeditora.com.br/ 

1.Machado, Nilson José Matemática e realidade: das 

concepções as ações docentes. 

 

2013 

2.Garcia Regina Leite e Moreira, 

Antonio Flavio.  

Currículo na contemporaneidade: 

incertezas e desafios. 

2012 

3. Libâneo José Carlos e Alves, Nilda.  Temas de pedagógico: diálogos 

entre didática e currículo. 

2012 

4.  Moreira, A. Flávio e Tadeu, Tomaz.  Currículo, cultura e sociedade 2011 

5. Ferreira, Viviane Lovatti.  Metodologia do ensino de 

matemática - história, currículo e 

formação de professores.  

2011. 

6. Saul, Ana Maria.  Avaliação emancipatória - desafios 

a teoria e a prática de avaliação e 

reformulação de currículo. 

2010 

7.  Moreira, Antonio Flavio e Tadeu, 

Tomaz.  

Currículo, cultura e sociedade.  2013 

8. Souza, Rosa Fátima. História da organização do trabalho 

escolar do currículo no século XX - 

ensino primário e secundário. 

2008/ 

2012 

9. Silva, Monica Ribeiro da.  Currículo e competências: a 

formação administrativa. 

2008/ 

2012 

10. Bencostta, Marcus Levy Albino.  Culturas escolares, saberes e 

práticas educativas: itinerários 

históricos. 

 

2008 

11. Macedo, Elizabeth e Lopes, Alice 

Casimiro.  

Políticas de currículo em múltiplos 

contextos. 

 

2006 

12. Ghedin, Evandro.  

 

Ensino de Filosofia no Ensino 

Médio. 

 

2009 

13. Esteban, Maria Tereza. Escola, 

currículo e avaliação.  

Escola, currículo e avaliação. 2013 

14. Lopes, Casimiro Alice e Macedo, Teorias do currículo. 2011 
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Elisabete.  

15. Alves, Nilda.  Criar currículo no cotidiano. 

 

2011 

16. Oliveira, Inês Barbosa de.  Alternativas emancipatórias em 

currículo. 

2007 

17.Pacheco, José Augustoj.  

 

Escritos curriculares. 2006 

18. Ferraço, Carlos Eduardo.  Cotidiano escolar, formação de 

professores (as) e currículo. 

 

2008 

 

8. EDUFSCAR/ http:www.editora.ufscar.br 

1. Fernandes, José Arthur B. A seleção de conteúdo: o professor e 

sua autonomia na construção do 

currículo, 

2011 

2. Cardoso, Patricia M. F. Currículo e Educação infantil: 

Retrospectiva de Trabalho 

2011 

3. Galizia, Fernando Stanzione. A Relação entre professor, aluno e 

em sala de aula. Currículo 

2011 

 

 

9. VOZES EDITORA/http:www.universovozes.com.br. 

 

1.Coleção: Ciências Sociais da 

Educação.  

Currículo: Teoria e História 
2012. 

 

2. Rego, Tereza Cristina.  Currículo e Política educacional. 
2011 

3. Goodson, Ivor. Currículo: teoria e história 
2012. 

4. Macedo, Roberto Sidnei Currículo: Campo, conceito e 

história. 
2012 

 

5. Melo, Ana Dorzit Barbosa. Outro da educação: Pensando a 

surdez com base nos temas 

identidade/diferença, currículo e 

inclusão. 

2008. 

6. Macedo, Roberto Sidnei. Atos de Currículo e Autonomia 

Pedagógica: O 

socioconstrucionismo curricular em 

perspectiva. 

2013 

 

7. Valdo, Barcelos.  Educação de jovens e adultos: 

Currículo e práticas pedagógicas. 
2010. 

 

8. Arroyo, Miguel G .Currículo, território em disputa. 
2011 
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9. Menegolla, Maximiliano e Sant'Anna, 

Ilza Martins 

Por que planejar? Como planejar? 

Currículo, área, aula. 2010. 

 

2010. 

10. Germani, D. G. E Horn, G.B.   Ensino de história e seu currículo: 

Teoria e método.  

 

2011 

12. Santos, Santa Marli P. Dos. Lúdico 

na formação do educador (org.)  

13. Goodson, Ivor F. 

Lúdico na formação do educador 

(org.)  

Políticas de currículo e de 

escolarização (As).  

2011 

 

2008 

14. Antunes, Celso.  Alfabetização emocional.  

 
2011 

15. Rocha, Ronai Pires. 

 

Ensino de filosofia e currículo. 
2008 
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APÊNDICE 4  

TEMÁTICAS ABORDADAS EM TESES DE DOUTORADO 

 

2004 - Universidade Pública e Particular: cultura da infância; políticas públicas; 

educação de jovens e adultos; ações afirmativas; currículo de matemática; 

cidade educadora; formação de professores; matriz curricular; currículo e 

educação profissional; reforma curricular; temas transversais; PCNS; práticas 

educativas na EJA; música; filosofia. 

2005 - Universidade Pública e Particular: avaliação; práticas pedagógicas; 

interdisciplinaridade; TIC; multiculturalismo; questões etnicorracial; políticas 

públicas; educação ambiental; currículo e o livro didático; desigualdade 

educacional; práticas emancipadoras na EJA; história da educação; literatura e 

currículo.  

2006 - Universidade Pública e Particular: Ações afirmativas; direito; avaliação 

emancipadora e do ENADE; prática docente; mudanças curriculares; currículo 

e as políticas afirmativas; política de currículo; formação de professores; 

gestão; currículo modular; currículo por competência; reformas curriculares; 

história do currículo; educação profissionalizante. 

2007 - Universidade Pública e Particular: currículo libertador; dialética hermenêutica 

do currículo; questões etnicorraciais; prática docente; projeto político 

pedagógico e o currículo; arquitetura; enfermagem; formação de professores; 

educação profissional; interdisciplinaridade. 

2008 - Universidade Pública e Particular: currículo música; planejamento escolar e 

formação de professores; proposta curricular; currículo integrado; gestão; 

interdisciplinaridade; currículo emancipador; práticas pedagógicas; inclusão; 

TIC; implementação curricular; currículo e cidade educadora; relações 

etnicorraciais; matriz curricular de SP; políticas públicas; transversalidade e o 

Meio Ambiente; letramento e leitura; reforma educacional; mobilidade 

estudantil; multiculturalismo; metodologia e estratégia curricular; currículo de 

educação infantil. 

 

2009 - Universidade Pública e Particular: avaliação; formação de professores; 

currículo modular; inovações curriculares; interdisciplinaridade; currículo 

emancipador; questões etnicorraciais; currículo escolar; práticas pedagógicas; 

alfabetização e currículo; TIC; gênero; inclusão de surdos; políticas públicas; 

multiculturalismo; temas transversais; ações afirmativas; educação infantil; 

reformas curriculares e gestão. 

2010 - Universidade Pública e Particular: Projeto político pedagógico; currículo e 

educação infantil; interdisciplinaridade; práticas pedagógicas; gênero; gestão; 

multiculturalismo; questões etnicorraciais; alfabetização em biologia; 

formação inicial de professores. 
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2011 - Universidade Pública e Particular: Web currículo; educação libertadora; 

inclusão TIC; formação docente; práticas pedagógicas; identidade e 

competência; gestão; políticas públicas; proposta curricular de SP; diferenças 

culturais; interdisciplinaridade; currículo integrado e oculto; educação de 

jovens e adultos; avaliação; questões etnicorraciais; reforma curricular; gestão. 

2012 - Universidade Pública e Particular: práticas pedagógicas, planejamento 

pedagógico, formação docente; gestão do currículo; políticas públicas; 

transdisciplinar e meio ambiente; interdisciplinaridade; identidade cultural; 

educação de jovens e adultos; ensino de filosofia; avaliação; questões 

etnicorraciais; multiculturalismo; integração curricular; gênero e sexualidade; 

homofobia; currículo emancipador e avaliação. 

2013 - Universidade Pública e Particular: práticas pedagógicas; planejamento 

pedagógico; formação docente; currículo oculto e intercultural; educação 

infantil; web currículo; currículo de educação infantil e publicidade; avaliação; 

proposta curricular; política de currículo; interdisciplinaridade; currículo 

oculto; práticas pedagógicas; TIC; reformas curriculares;  currículo e escola 

em tempo integral; políticas públicas; interdisciplinaridade; currículo e os 

livros didáticos; gênero; questões etnicorraciais; multiculturalismo. 
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APÊNDICE 5  

TEMÁTICAS ABORDADAS NAS DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 

 

2004  

 Universidade Pública: currículo integrado, currículo de artes,  reorientação 

curricular, organização curricular, currículo e educação infantil, currículo e 

EJA, currículo do ensino Médio, formação docente, educação profissional, 

reformas curriculares, questões etnorracial,  avaliação, formação cultural do 

currículo, currículo de educação física, comunicação, interdisciplinaridade,   

formação inicial, currículo e ética, currículo e práticas pedagógicas, ensino 

fundamental, políticas curriculares, currículo diferenciado, ensino médio, 

intercultural e avaliação, currículo integrado, currículo de música, gênero, 

formação inicial, currículo e ética, currículo e práticas pedagógicas, ensino 

fundamental, políticas curriculares, currículo diferenciado, ensino médio, 

intercultural e avaliação. 

 Universidades Particulares: currículo vivo, currículo de São Paulo, Proposta 

curricular, formação de professores, avaliação, currículo e as tecnologias, 

gestão escolar, currículo integrado, currículo de matemática, currículo da 

EJA, currículo e comunicação em Moçambique, currículo e o ensino 

religioso. 

2005  

 Universidade Pública: currículo de educação infantil, processo político, 

proposta curricular, currículo integrado Projovem, currículo hospitalar e 

crianças, política curricular, currículo cultura e identidade, currículo de 

matemática, currículo de geografia, currículo multicultural, reformas 

políticas, letramento, direito, elemento e componentes curriculares e 

orientação curricular, educação superior jurídica, currículo de odontologia, 

currículo de fonoaudiólogo, currículo e música, currículo profissional, 

proposta curricular, linguística e cultura, referência curricular e proposta 

curricular. 

 Universidade Particular: multiculturalismo, PNCs, reforma curricular, 

avaliação, identidade curricular, currículo e temas transversais, proposta 

curricular, EJA, políticas públicas e formação de professores. 

2006                                            

 Universidade Pública: questões etnicorraciais, cultura e currículo, currículo e 

artes, processo político, proposta curricular, formação de professores, prática 

docente, educação ambiental em ciências, direito, escola pública, currículo 

infantil, currículo integral, currículo educação profissional, EJA, prática 

pedagógica, reforma curricular, história do currículo, projeto político 

pedagógico, formação docente, avaliação diversidade cultural, e 

interdisciplinaridade e políticas, Currículo etnomatemática, questões 
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etnicorraciais, educação profissional, currículo do ensino médio, currículo, 

currículo de educação física, formação inicial de professores, formação 

profissional, diretrizes curriculares, currículo infantil, currículo e língua 

inglesa, currículo e tecnologia, interdisciplinaridade, currículo de surdos, 

referencial curricular,  reforma curricular, proposta curricular, identidade, 

avaliação, práticas de ensino curricular e políticas curriculares. 

 Universidade Particular: currículo de matemática, currículo e projetos, 

avaliação, currículo Paulo Freire, currículo de Guatemala, avaliação, 

currículo de Moçambique, currículo de Química, Linguística,  formação 

profissional, currículo e ensino médio, currículo e o radiojornalismo, gênero 

textual, currículo integrado, currículo prescrito e práticos,  PCNs,  inclusão, 

currículo em Cabo Verde, formação policiais e currículo, 

interdisciplinaridade, políticas públicas e o currículo, currículo e a infância, 

cultura e sociedade, temas transversal e o currículo,  formação de professores, 

diretrizes curriculares,  fisioterapia, currículo e o curso de pedagogia,  

políticas curriculares nacionais de física. 

2007  

 Universidade Pública: Currículo integrado, currículo cultural, ANPED, 

currículo e educação infantil, políticas curriculares, projeto político 

pedagógico, currículo de Língua Portuguesa, formação inicial de professores, 

currículo e formação policial, currículo e autonomia do professor, currículo 

de São Paulo, avaliação, currículo infantil, prática docente, reformas 

curriculares, inclusão, multiculturalismo, práticas pedagógicas, PCNs, 

reforma curricular hospitalar, configuração do currículo, formação de 

professores e currículo de enfermagem. 

 Universidade Particular: currículo integrado, interdisciplinaridade, currículo 

e direito, diretrizes curriculares, currículo de geografia, currículo de 

Moçambique, currículo étnico matemático, formação de professores, 

currículo do serviço social, diretrizes curriculares, currículo infantil, 

interdisciplinaridade, currículo e coordenação, reorientação curricular de São 

Paulo, currículo indígena, currículo e tecnologia, currículo e leitura no ensino 

médio. 

2008  

 Universidades Pública: currículo integrado, proposta curricular, currículo e 

pedagogia de surdos, gênero, avaliação, política curricular, currículo e o olhar 

gay, currículo e infância, interdisciplinaridade, multiculturalismo, formação 

de professores, identidade, currículo e educação de jovens e adultos, história 

do currículo, práticas de inclusão, formação de professores, políticas 

públicas, interdisciplinaridade, gestão, formação de policial, políticas 

públicas, escola hospitalar, currículo integrado, currículo de São Paulo, 

formação inicial, EJA, TIC, inclusão, currículo e livros didático, currículo e 

cultura da infância, avaliação. 

 Universidade Particular: Políticas curriculares, políticas públicas, currículo e 

consumo; currículo étnico, avaliação em educação física, inovações 

curriculares, currículo, mídia e caderno de apoio, proposta de educação São 
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Paulo, TIC, formação de professores, currículo Paulo Freire, Inclusão digital, 

interdisciplinaridade, orientação curricular, multiculturalismo, reformas 

curriculares, transdicisplinaridade no currículo, inclusão, proposta curricular, 

currículo e cultura, currículo e projetos  e EJA. 

2009  

 Universidade Pública: currículo, prática docente, avaliação, identidade, EJA, 

práticas pedagógicas, currículo infantil, formação de professores, cultura dos 

surdos, currículo integrado, gênero, educação profissional, história do 

currículo, avaliação, multiculturalismo, etnicorraciais, campo de currículo, 

proposta curricular, currículo e o racismo, políticas curriculares, políticas 

públicas e interdisciplinaridade, currículo e alteridade, currículo identidade, 

currículo específico, currículo de enfermagem, currículo de farmácia e 

currículo tempo e currículo de odonto, política curricular, currículo, políticas 

públicas, currículo integrado, profissionalização, currículo prescrito, 

formação inicial formação de professores, currículo infantil, currículo e 

educação corporal, diretrizes curriculares, currículo campo jurídico, diretrizes 

curriculares, literatura, currículo e estágios, currículo e cultura, reforma 

militar, currículo educação superior, currículo biblioteca, movimento 

estudantil e saúde. 

 Universidade Particular: políticas curriculares de Moçambique, gênero, 

currículo, identidade e currículo, preconceito racial, PCNs, TIC, currículo 

participativo, movimentos sociais, linguística, avaliação, formação 

permanente, formação profissional, Paulo Freire, políticas públicas, temas 

transversais, interdisciplinaridade, proposta curricular de São Paulo, práticas 

de surdo, currículo educação indígena, currículo educação ambiental, 

currículo Cabo Verde, inclusão,  currículo do SESI, interdisciplinaridade, 

reformas curriculares e serviço social. 

2010  

 Universidade Pública: movimento negro, diretrizes curriculares, temas 

transversais, reformas curriculares, formação inicial, proposta curricular, 

currículo integrado, EJA, currículo competência, inclusão, profissionalização, 

reorientação curricular, interdisciplinaridade, políticas curriculares, currículo 

e cultura, currículo e globalização, aprendizagem, organização curricular, 

formação inicial, política de currículo, currículo integrado, surdez, currículo, 

ação docente, formação inicial, currículo e livro didático, gênero, 

multiculturalismo, referencial curricular, cultura escolar e diretrizes 

curriculares, formação profissional, formação docente, práticas pedagógicas, 

intercultural, língua portuguesa, planejamento curricular e avaliação. 

 Universidade Particular: desenvolvimento curricular, currículo de São Paulo, 

educação e currículo, proposta curricular, reforma curricular, políticas 

curriculares, avaliação, políticas públicas, TIC, currículo e mídia, formação 

de professores, gestão, teoria e prática, currículo e a bioética, 

interdisciplinaridade, currículo Paulo Freire, profissionalização, EJA, gênero, 

currículo e livro didático, currículo do ensino superior. 
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2011  

 Universidade Pública: EJA, currículo, proposta curricular, práticas 

pedagógicas, currículo e educação infantil, avaliação, reorientação curricular,  

multiculturalismo, identidade, reforma curricular, formação de professores, 

gênero, profissionalização,  inclusão, currículo e cultura, TIC, educação 

profissional, currículo e ensino médio, currículo etnicorraciais, 

educomunicação, implementação curricular, currículo ensino fundamental,  

práticas pedagógicas, interdisciplinaridade, políticas curriculares, 

sexualidade, orientação curricular e formação inicial, currículo, ação docente, 

EJA, políticas curriculares, avaliação, currículo e planejamento, currículo 

integrado, currículo e profissão docente, sexualidade, diretrizes curriculares, 

currículo prescrito, currículo e cultura, formação de professores, currículo e 

educação infantil, formação continuada, currículo intercultural, currículo 

educação ambiental, currículo e recreação, proposta curricular e políticas 

públicas. 

 Universidade Particular: currículo São Paulo, currículo, currículo e 

autonomia do professor, políticas curriculares, multiculturalismo, currículo e 

consumo, reforma curricular, projeto político pedagógico, diretrizes 

curriculares, gestão, políticas públicas, formação continuada, formação de 

professores, formação inicial, inclusão, currículo Paulo Freire, práticas 

pedagógicas, proposta curricular, currículo diversidade, profissionalização. 

2012  

 Universidade Pública: currículo de teatro, currículo do ensino médio, 

currículo da educação rural, avaliação, inclusão escolar, currículo e a relação 

teoria e prática, formação de professores, educação profissional, identidade, 

práticas de ensino, currículo e educação do campo, currículo e infância, 

reorientação curriculares, multiculturalismo, interdisciplinaridade, currículo, 

currículo ensino fundamental de nove anos, formação de professores, 

currículo básico, gestão, políticas curriculares, relação interdisciplinar, 

currículo integrado, currículo e o livro didático, gênero, interdisciplinaridade, 

referência curricular, proposta curricular e ensino fundamental, educação 

corporal, currículo e o contexto educativo, tecnologia, práticas curriculares, 

políticas públicas, currículo infantil, currículo e tecnologia, avaliação, 

currículo multidimensional, currículo e língua espanhola, formação de 

professores, diretrizes curriculares, avaliação formação inicial, formação 

profissional, identidade, currículo e cultura, práticas pedagógica. 

 Universidades Particulares: currículo, exame nacional do ensino Médio, 

currículo e autonomia do professor, currículo oficial, currículo e o professor 

contemporâneo, currículo multicultural, interdisciplinaridade, reformas 

curriculares, EJA,  formação de professores, currículo e mídia, gestão escolar, 

currículo e democracia, políticas públicas, avaliação, currículo e o ensino 

semipresencial, TIC, educação a distância, políticas curriculares, projeto 

político pedagógico, currículo integrado, inclusão, currículo e infância, 

competência, organização curricular e diretrizes curriculares.  

2013  
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 Universidade Pública: currículo ético e humanístico, currículo integrado, 

avaliação, diretrizes curriculares, matriz curricular, identidade, currículo 

humanizado, currículo e cultura, recontextualização do currículo, formação 

de professores, conteúdos curriculares, orientação curricular, adaptação do 

currículo, reorganização curricular, currículo, políticas públicas, currículo 

funcional, políticas curriculares, planejamento, gênero e reformas 

curriculares, Currículo etnomatemática, questões etnicorraciais, educação 

profissional, currículo do ensino médio, currículo, currículo de educação 

física, formação inicial de professores, formação profissional, diretrizes 

curriculares, currículo infantil, currículo e língua inglesa, currículo e 

tecnologia, interdisciplinaridade, currículo de surdos, referencial curricular,  

reforma curricular, proposta curricular, identidade, avaliação, práticas de 

ensino curricular e políticas curriculares. 

 Universidade Particular: diretrizes curriculares, políticas educacionais, 

currículo e cultura, proposta curricular, currículo, práticas educacionais, 

gênero, currículo e o livro didático, formação de professores, implementação 

do currículo de São Paulo, reformas curriculares, avaliação e políticas 

curriculares 
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