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RESUMO 

 

A APROPRIAÇÃO DO CURRÍCULO MÍNIMO POR PROFESSORES DE BIOLOGIA 

DA REDE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO: REFLEXÕES SOBRE UMA 

POLITICA DE CURRÍCULO 

 

Bruna Giovanelli Dias 

 

Orientadora: Sandra Lúcia Escovedo Selles 

 

 

 

GIOVANELLI, Bruna Dias: a apropriação do Currículo Mínimo por professores de 

biologia da rede estadual do Rio de Janeiro: reflexões sobre uma política de currículo. 

Orientadora: Sandra L. Escovedo Selles. Niterói-RJ/UFF, 22/02/2018. Dissertação 

(Mestrado em Educação), 100 páginas. Linha de Pesquisa: Ciência, Cultura e 

Educação.  

 

Descrição: Dissertação de Mestrado. O presente estudo tem como objeto de 

pesquisa o documento Currículo Mínimo de Ciências e Biologia e sujeitos professores 

de biologia da rede estadual do Rio de Janeiro. Este trabalho de dissertação teve 

como objetivo geral de pesquisa compreender como os professores de Biologia do 

Rio de Janeiro tem se apropriado do Currículo Mínimo, e do aglomerado de políticas 

que a ele se relaciona, e como (e se) tem afetado a forma como os professores se 

compreendem na profissão. Metodologia e conteúdo: Para tanto, apresento uma 

pesquisa qualitativa que usa de duas abordagens metodológicas para recolher 

informações: Análise documental, investigando os sentidos de professor que povoam 

o documento do Currículo Mínimo de Biologia do Estado do Rio de Janeiro, e Análise 

de Depoimentos a partir de entrevistas semiestruturadas com três professores de 

Biologia da rede estadual procurando por discurso de identidade do profissional 

construídos pelos docentes para contrasta-los com os defendidos no documento. 

Trabalhos realizados por Stephen Ball, Michael Apple, Thomas S. Popkewitz e Diane 

Ravitch (2011) apontam para uma recaracterização de políticas de estado locais a 

partir de tendências internacionais. Para Ball, esta tendência é marcada pela presença 



 
 

de tecnologias políticas (forma de mercado, gerencialismo e performatividade) que 

procuram estabelecer valores empresariais dentro do setor público mudando o modo 

de trabalho e refletindo na forma como o profissional compreender seu trabalho e os 

parâmetros que o valoram profissionalmente. Pensando no campo da educação, 

compreendo o Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro como exemplo próximo 

de uma política que apresenta as tendências estabelecidas pelo autor, à medida que 

incorpora mecanismos de controle da ação docente, como o Sistema Conexão, e 

discursos meritórios como o Programa de Bonificação por Resultados da SEEDUC-

RJ, e por isso passível de investigação. Conclusão: Ao finalizar as análises destaca-

se na fala dos professores uma dicotomia entre as ações políticas e a forma como 

compreender o Currículo Mínimo, no entanto, estabelece-se uma resistência ao 

prescrito na medida em que há um reconhecimento da experiência pessoal como 

norteadora das ações docentes e que esta os permite colocar em cheque as 

prescrições externas sobre o trabalho pedagógico, configurando a sala de aula como 

um ambiente de disputa entre o prescrito e o saber docente. 
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ABSTRACT 
 
 

THE APPROPRIATION OF THE MINIMUM CURRICULUM BY TEACHERS OF 
BIOLOGY OF THE STATE NETWORK OF RIO DE JANEIRO: REFLECTIONS ON 

A CURRICULUM POLICY 
 

Bruna Giovanelli Dias 
 

Supervisor: Sandra L. Escovedo Selles 

 

 

Abstract: Description: Master's Dissertation. The present study aims to pursue a 

documental analysis of the Core Curriculum of sciences and biology of the state 

network of Rio de Janeiro and biology teachers’ frame of the prescribed curriculum. 

This dissertation aims to understand how biology teachers frame the Core Curriculum 

of the State of Rio de Janeiro, as well as the cluster of policies related to it, and whether 

the curriculum implementation have impact the way teachers understand their 

profession. Methodology and content: In order to achieve these aims a qualitative 

research was designed using two methodological approaches: Documentary analysis 

and semi structured interviews with three teachers to examine the meanings built by 

them of the curriculum document. The interviews also intended to looki for professional 

identity discourse constructed by teachers to contrast them with those defended in the 

document. Studies undertaken by Stephen Ball, Michael Apple, Thomas S. Popkewitz 

and Diane Ravitch (2011) point to a recharacterization of local state policies addressed 

by international trends. For Ball, this tendency is marked by the presence of political 

technologies (understood as management ways to run schools and performativity) that 

seek to establish corporate values within the public sector by changing the working 

styles with changes on how professionals understand their work and the parameters 

used to judge them professionally. In the field of education, the Core Curriculum of the 

State of Rio de Janeiro can be seen as an example of a policy as shown by the author, 

since it incorporates mechanisms for control of the teaching activity. The Connection 

System, and meritocracy discourse; teachers rewards for Results Program. 

Conclusion: The results show a dichotomy between the political actions and the way 

to understand the Core Curriculum is emphasized in the teachers' speech. However, 

endurances to the prescribed curriculum is established. There is as acceptance of the 

value of personal experience as a guiding one of the teaching actions. This allows 



 
 

teachers to question external prescriptions about their pedagogical work. Therefore 

the classroom can be understood as an environment of dispute between the prescribed 

and the teaching knowledge. 

 

Keywords: Core Curriculum; Political Technologies; Teaching professionalism 
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INTRODUÇÃO: MEU ENCONTRO COM A PESQUISA 

  

 Sinto-me confortável em dizer que os passos que dei em direção a minha 

pesquisa tiveram início num momento muito distante do atual, no ensino fundamental 

quando surgiu o interesse por lecionar e por entender melhor as políticas da escola. 

Até então, estas eram o início, o meio e o fim do processo educacional para mim, pois 

não havia me despertado para uma visão mais abrangente do sistema educacional. 

Mais tarde, no ensino médio, como aluna eleita para compor o conselho escolar, as 

discussões que vivenciei nesse ambiente me fizeram compreender que a escola era 

um dos elementos de uma rede complexa de conexões políticas e ideológicas, e por 

isso mesmo, um ambiente de disputa. 

 Decidida a ser professora e encantada pela Biologia devido a familiaridade que 

tinha com animais e plantas e a afinidade que desenvolvi com a disciplina no Ensino 

Médio optei pelo curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro. Lá entrei como bolsista da CAPES para o Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID) no 3º período, mantendo-me no mesmo até o 7º 

período.  

 A entrada no PIBID me permitiu estar em contato intenso com escolas 

municipais de uma zona carente da Baixada Fluminense e me defrontar com as 

dificuldades enfrentadas por alunos e professores todos os dias. Essa experiência de 

formação também me permitiu reconhecer as estratégias utilizadas por professores e 

alunos para sobreviver a um ambiente “inóspito” como por vezes se revelava a escola.  

Concomitantemente, me aproximava das discussões teóricas do universo 

educacional, participando de eventos da área de ensino e frequentando o “Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Ensino de Biologia” (GEPEnBio) coordenado pela professora 

Lana Fonseca, que seria minha futura orientadora na monografia de conclusão de 

curso.  Através do grupo conheci a pesquisa em Educação em Ciências e me introduzi 

no debate da teoria crítica e pós-critica. 

 Despertada por essas novas experiências, comecei uma tentativa de conectar 

os dois universos, da pesquisa e da realidade escolar, numa investida de articular 

teoria e prática. Entretanto, esse exercício se revelou bastante difícil e acabou 

gerando uma nebulosa de questões: porque o universo da prática se distancia tanto 
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das discussões teóricas sobre ensino de Ciências e educação em geral? O que se 

pretende com o modelo de ciência oferecido na escola básica? Quem e o que orientam 

a educação em Ciências na Educação Básica? Que concepções de currículo, ciência 

e ensino de Ciências sustentam a forma com que a ciência é tratada na escola?  

 Essas e outras questões me levaram à pergunta de pesquisa da minha 

monografia de conclusão do curso de Ciências Biológicas: Como os governos 

compreendem a Educação em Ciências na educação básica? Limitei minha 

investigação aos governos Lula e FHC por se concentrarem neles os documentos 

oficiais de orientação curricular mais abrangentes até então: os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para Ciências Naturais1; as Diretrizes Curriculares Nacionais 

de 19982; e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 19963. Assim, 

mergulhei na análise de documentos educacionais formulados no período dos dois 

governos, os quais me auxiliaram na análise de conjuntura do período (GIOVANELLI, 

2014). Durante este exercício compreendi a riqueza de informações que se encontram 

nesses documentos e as possibilidades de compreensão que se decantam das 

camadas superficiais às camadas mais subterrâneas desses textos (PIMENTEL, 

2001; SÁ-SILVA, 2009). 

 Depois de graduada não havia outra possibilidade, para mim, senão a de 

continuar estudando e investigando este universo multifacetado que é a educação. 

Como proposta de pesquisa para o mestrado apresentei, inicialmente, um 

desdobramento da proposta da monografia, mas que deslocava o objeto da educação 

em Ciências para o professor de Ciências. A questão que me despertava era que “tipo” 

de professor está nas entrelinhas dos documentos oficiais de orientação curricular do 

governo FHC e Lula? Que imagem de professor de Ciências é construída nesses 

documentos? Ela condiz com o que se diz querer da educação em Ciências na 

educação básica que eu havia encontrado em minha monografia? Para responder 

essas perguntas percebia que precisava mergulhar novamente na pesquisa 

documental. 

                                                           
1 BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 138p. 
2 BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais. Brasilia: MEC/CNE, 1998. 14p. 
3 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: Diário Oficial da União, ano 
CXXXIV, n 248, 23 dez. 1996, pp 27.833-27.841. 
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 Entretanto, no decorrer do curso de Mestrado, uma outra problemática desviou-

me a atenção. As críticas desenvolvidas por Michael Apple (2012; 2013), Alice Lopes 

(2004), Elizabeth Macedo (2014; 2015) e Antônio Flávio Moreira (2013) à ideia de um 

currículo oficial unificado, como uma ferramenta de controle político do conhecimento 

e um espaço de disputa para produção de hegemonias, moveram meu olhar para uma 

política que pode ser usada como exemplo de currículo oficial e centralizado: o 

Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro4.  

 Ao mesmo tempo, me envolvia nas leituras dos trabalhos de Stephen Ball e 

Diane Ravitch que discutem como estruturas curriculares oficiais podem servir para 

controlar o trabalho docente, e que discutem como esse controle influencia na maneira 

como o professor se compreende dentro da sua profissão. 

 Despertada pela leitura dos trabalhos desses autores, dei início à caminhada 

para delimitar minha questão de pesquisa. 

 

A) CONSTRUINDO A PROBLEMÁTICA DE PESQUISA  

 

Para melhor entendimento da construção do problema considero importante 

explicitar que me aproximo de Stephen Ball na compreensão de políticas como um 

“processo, tão diverso e repetidamente contestado e/ou sujeito a diferentes 

‘interpretações’ conforme é encenado (colocado em cena, em atuação) ” (BALL et al, 

2016, p.13). Por esse entendimento, assumo que as políticas não são apenas 

construídas no exterior das escolas e transplantadas para a realidade escolar, elas 

são também fruto de interpretações dos agentes que irão praticá-la (professores, 

diretores e pedagogos) e que a maneira como eles se apropriam delas pode alterar o 

sentido da política e/ou o sentido da profissão.  

Outro esclarecimento necessário é que o objeto deste estudo envolve a 

compreensão do Currículo Mínimo do Rio de Janeiro, analisado como parte de um 

agrupamento de políticas, por ser um elemento dentro de um “conjunto de políticas 

inter-relacionadas e que mutuamente se reforçam [GIDE, Saerjinho, Bonificação por 

                                                           
4 RIO DE JANEIRO. Currículo Mínimo – Confira Orientações. Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
Secretaria de Estado de Educação, Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: 
<http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=759820> Acesso em: 20 de março 2016. 
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resultados, Conexão Educação], que podem, em alguns casos, ‘sobredeterminar’ a 

atuação – como é o caso dos ‘padrões’ e do ‘comportamento’ ” (BALL et al, 2016, 

p.19). Em leitura exploratória do Currículo Mínimo realizada para a definição do objeto 

desta dissertação, verifico que dentro desse agrupamento associam-se  outras 

políticas como o Sistema Conexão, que é um sistema on-line de prestação de conta 

do professor; o GIDE (Gestão Integrada da Escola), um sistema de gestão de 

aspectos estratégicos da educação; o Programa de Bonificação por Resultado, que 

recompensa financeiramente os professores das escolas que atingem metas 

predeterminadas pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-

RJ); Saerjinho, uma avaliação bimestral formulada por esta secretaria estadual e 

aplicada pelos professores para acompanhar a aprendizagem dos alunos visando 

melhorar o índices do SAERJ (Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio 

de Janeiro), que se articulam formando um sistema monitoramento da educação5. 

A leitura de Ball (2016) sinalizou-me que a inclusão de todas essas políticas no 

contexto escolar tende a gerar “circunstâncias nas quais a gama de opções 

disponíveis para decidir o que fazer são estreitas” (BALL, 1994 apud BALL et al, 2016, 

p.21). Entretanto, o autor ressalta que mesmo como todo o aparato não é possível 

garantir a implantação de uma política tal qual ela foi pensada e escrita. Ela depende 

da interpretação dos agentes, e da apropriação deles sobre ela.  

 

B) OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 Estudos realizados por Stephen Ball e Sharon Gewirtz (Inglaterra), Michael 

Apple, Thomas S. Popkewitz e Diane Ravitch (Estados Unidos) que buscam 

compreender os processos de ressignificação do sentido de ser professor, os qual 

está em disputa nas reformas educacionais, indicam uma dimensão pessoal nesse 

conflito. Minha investigação nesta pesquisa vai ao encontro dos objetos de 

investigação desses autores.  

 Refletindo sobre as pesquisas dos autores acima citados, o objetivo geral 

desta dissertação é compreender como professores de Biologia do Rio de 

Janeiro têm se apropriado do Currículo Mínimo, e do aglomerado de políticas 

                                                           
5 Esse grupamento será discutido nesta dissertação no capitulo 1 
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que a ele se relaciona, e como (e se) tem afetado a forma como os professores 

se compreendem na profissão, procurando sentidos de professor em disputa 

no Currículo Mínimo de Biologia.  

 Como caminho para investigação dessa relação entre professor e currículo, 

faço a escolha por analisar esse documento curricular e os documentos a ele 

conectados e também por realizar entrevistas com professores do ensino médio da 

rede de educação básica do Rio de Janeiro. Delimitados os sujeitos e os objetos de 

pesquisa, proponho alcançar cinco objetivos específicos neste trabalho:  

I) Realizar uma análise documental do Currículo Mínimo; 

II) Levantar as concepções dos professores sobre o documento Currículo 

Mínimo e dos documentos a ele relacionados;  

III) Identificar como o professor utiliza o Currículo Mínimo em sua prática;  

IV) Discutir o papel do professor para o/no Currículo Mínimo; 

V) Refletir sobre a dimensão pessoal do profissionalismo docente no âmbito 

dessa política. 
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CAPÍTULO 1 – CONSTRUINDO DIÁLOGOS TEÓRICOS PARA COMPREENDER O 

CURRÍCULO 

 

 O dicionário Aurélio apresenta uma das definições de currículo como “descrição 

do conjunto de conteúdos ou matérias de um curso escolar ou universitário”6. Embora 

não seja uma definição incorreta, ela fixa a definição de currículo a um aspecto prático 

que despreza a complexidade da sua natureza e as disputas de sentidos que estão 

em sua constituição. Os estudos desenvolvidos por Ivor Goodson nos anos de 1980 

e 1990 mostram que o currículo não é algo “dado”, que simplesmente existe; ele 

emerge de um “conflito por status, recursos e territórios entre as disciplinas” (LOPES 

& MACEDO, 2011, p. 117), logo é uma construção humana, e portanto social, que traz 

em si valores de determinado período histórico. O currículo “conta” uma história. Ainda 

que não fale por si, ele personifica a ideia de um determinado grupo e amplifica a “voz” 

de seus propositores. Por isso, é preciso estar atento para ouvi-lo. 

 Historicamente, com o desenvolvimento do sistema escolar de massa no século 

XIX, o currículo emerge como forma de organizar e ordenar os conhecimentos que 

deviam ser adquiridos pelos alunos para favorecer sua capacidade de compreensão. 

Deste modo, evitava a arbitrariedade de escolhas sobre aquilo que deveria ser 

ensinado em determinada situação fixando as que eram consideradas válidas. A essa 

finalidade do currículo foram acrescidos outros mecanismos de organização, como as 

séries escolares e anos letivos (SACRISTÁN, 2013). Dessa maneira, os conteúdos 

elencados no currículo ganham uma “data de validade”, são escalonados e 

distribuídos para serem ensinados em determinado ano ou série. Nesta perspectiva, 

assume-se que o ato de aprender é correspondente direto do ato de ensinar, criando 

padrões de tempo para o processo de aprendizagem. Além disso, o assentamento e 

a difusão dessa estrutura de escolarização formada pela fusão do currículo como 

organização de conteúdos que devem ser ensinados/aprendidos, e a delimitação de 

um tempo para o ensino/aprendizado acontecer, interferem na forma de trabalho do 

professor, modelando-a em virtude desses aspectos. 

 As “teorias curriculares” se constituem como campo no início do século XIX, 

nos Estados Unidos influenciado pelo movimento de escolarização das massas e pela 

                                                           
6 https://dicionariodoaurelio.com/curriculo acessado em 22/07/2017 às 16:08 
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industrialização crescente neste país. Assim, o currículo toma o centro da cena. Na 

expectativa de definir os objetivos da escolarização em massa, o currículo se destaca 

como objeto de estudo, sendo compreendido de formas diferentes por autores, dentre 

os quais se sobressaem John Dewey (1859- 1952), John Bobbitt (1876-1956) e Ralph 

Tyler (1902-1994), três autores estadunidenses do início do século XX, cujos 

pensamentos ganharam longevidade e até hoje implicam na forma como 

compreendemos currículo. 

 Para Bobbit o currículo é uma questão mecânica, de organização, que precisa 

ser estruturada, calcada em objetivos claramente estabelecidos, ao lado de métodos 

que seriam utilizados para alcançá-los e para aferir se assim o foram. Pode-se 

entender assim que currículo se apresenta como um método científico em que o 

resultado é a eficiência da educação (SILVA, 2015). Para Bobbit, os objetivos 

estabelecidos para a educação deveriam derivar de um “exame daquelas habilidades 

necessárias para exercer com eficiência as ocupações profissionais da vida adulta” 

(SILVA, 2015, p. 23). A maneira como Bobbitt compreende o objetivo da escolarização 

é o “casamento” entre escola e as necessidades do mercado e da economia. 

Entretanto, para John Dewey o objetivo da escolarização não era uma preparação 

para a vida ocupacional adulta, mas uma oportunidade de “vivência e prática direta de 

princípios democráticos” (SILVA, 2015, p.23). Assim sendo, para ele o planejamento 

curricular devia estar relacionado às experiências e aos interesses dos jovens e 

crianças, implicando numa perspectiva progressivista do currículo. A noção de 

progressivismo de Dewey se opõe aos pensamentos de Bobbitt, e em décadas a 

frente, também aos de Ralph Tyler, em torno das definições curriculares.  

 Em perspectivas eficientistas, Tyler sistematizou a elaboração do currículo em 

quatro etapas, em torno da ideia de organização e desenvolvimento, que 

resumidamente apresentam a “divisão tradicional de educação: Currículo; Ensino e 

Instrução; Avaliação” (SILVA, 2015, p. 25). Contudo, o pensamento de Tyler se 

diferencia do de Bobbitt ao estipular as fontes a partir das quais se deve buscar 

estabelecer os objetivos da educação: “1. Estudos sobre os próprios aprendizes; 2. 

Estudos sobre a vida contemporânea; 3. Sugestões dos especialistas de diferentes 

disciplinas” (SILVA, 2015, p. 25). Ao definir tais fontes, Tyler supera a visão de 

educação como função exclusiva da economia e agrega aspectos da psicologia e do 

conhecimento específico produzido pelas disciplinas acadêmicas como importantes 
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para a “eficiência” da educação de massas. Outro aspecto relevante do pensamento 

de Tyler é a sistematização da avaliação como etapa da organização da educação, 

estabelecendo uma relação direta entre avaliação e currículo, relação essa que se 

difundiu e se enraizou de maneira que se torna difícil conceber, desde então, a 

existência de uma dissociada da outra.  

 O surgimento da visão do currículo como uma ferramenta técnica para 

escolarização das massas, trazidos pelos pensamentos de autores como Bobbitt e 

Tyler no início do século  XX,  ajudam a compreender o currículo como “expressão do 

projeto cultural e educacional que as instituições de educação dizem que irão 

desenvolver [no qual] são expressadas forças, interesses ou valores e preferências 

da sociedade” (SACRITÁN, 2013, p. 24). A compreensão de currículo dos autores 

estadunidenses desponta durante a II Revolução Industrial (1850-1945) num 

momento em que o método científico ganhava elevado status e havia um intenso 

crescimento econômico, inicialmente com o aporte de mão de obra imigrante, e após 

a II Guerra dentro de um quadro de hegemonização geopolítica norte-americana, fatos 

que influenciaram a visão desses autores.  É possível refletir que o ajuste deste 

modelo eficientista, tão favoravelmente adaptado a dimensões políticas e econômicas 

do capitalismo crescente, tenha contribuído para que suas ideias perdurassem na 

maneira como os currículos são sistematizados, bem como na maneira pela qual os 

objetivos da educação são estabelecidos.  

 Entretanto embora a disputa entre o capitalismo e o socialismo tenha 

atravessado o século XX, e se intensificado no período da Guerra Fria7, o século XXI 

se inicia com reformulações internadas na ordem do capital. Conceitos como 

globalização passam a ser fundamentais para o reordenamento do capitalismo 

mundial, o que implicou em uma mudança dramática em vários fatores da organização 

social, dentre eles a forma de conceber educação e o currículo.  

 

                                                           
7 Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, um outro conflito emergiu no mundo. Desta vez, 
tratava-se de uma disputa por hegemonia política e econômica. Era a Guerra Fria, que polarizou boa 
parte do mundo em torno de dois blocos, o capitalista, liderado pelos Estados Unidos; e o comunista, 
sob liderança da União Soviética. Cada um dos lados investia em tecnologia, armas e propaganda a 
fim de provar ao restante do mundo sua superioridade e a do modelo econômico que defendia. 
https://www.infoescola.com/historia/corrida-espacial/ acessado em 15/01/18 às 15:04 
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1.1 O CURRÍCULO DO SÉCULO XXI 

 

 O sec. XX chegou ao fim anunciando uma nova forma das pessoas se 

relacionarem com o mundo. As descobertas tecnológicas que tinham sido 

proporcionadas não somente quando o mundo vivia o contexto da Guerra Fria mas 

também posteriormente, revolucionou a forma de comunicação e encurtou distâncias 

de maneira nunca vista na história da humanidade.  A hiperconexão, que se tornou a 

marca do novo século, provocou transformações na forma como nos organizamos e 

interagimos. Stuart Hall (1997) faz uma analogia desse contexto de hiperconexão ao 

sistema nervoso orgânico na medida em que estes: 

 

[...] enredam numa teia sociedades com histórias distintas, diferentes 
modos de vida, em estágios diversos de desenvolvimento [...] causam 
impacto sobre os modos de viver, sobre o sentido que as pessoas dão 
à vida, sobre suas aspirações para o futuro — sobre a cultura num 
sentido mais local. (HALL, 1997, p.02) 

 

 

O processo de mudança de sentidos culturalmente construídos tem influência 

na forma com que o Estado se organiza e opera suas políticas, pois “o Estado 

Nacional [é compreendido] como uma entidade cultural e política” (LINGARD & RIVIS, 

2000 apud BALL, 2001, p.101). A capacidade de estabelecer comunicação entre os 

diversos lugares do mundo em tempo real torna as fronteiras voláteis, e permite que 

sentidos culturais construídos em um determinado contexto circulem livremente em 

um mundo “sem” barreiras, e se mesclem em contextos distintos (re)criando 

significados. Desse modo, “a globalização invade os contextos locais, mas não os 

destrói; pelo contrário novas formas de identidade e auto expressão cultural local são, 

por consequência, conectadas ao processo de globalização” (LINGARD & RIVIS, 

2000 apud BALL, 2001, p.102)  

 Esse fluxo acelerado de informações concorreu para o processo de 

globalização que reestruturou a forma como o Estado Nacional era compreendido, fez 

emergir sistemas mundiais de larga escala e provocou “transformações na própria 

tessitura da vida cotidiana” (GIDDENS, 1996 apud BALL, 2001, p.101). Tais 
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mudanças foram refletidas nas políticas educacionais e nos currículos que atendem a 

essa nova geração, com propósitos e compreensão de mundo bastante diferentes.  

 Ball (2001) destaca que as políticas educacionais seguem um movimento de 

convergência de políticas, que se caracteriza pela “concepção única de políticas para 

a competitividade econômica” (p.100) e acaba produzindo discursos e estratégias em 

que “as diferenças são questão de ênfase mais do que de distinção” (p.100). Todavia, 

ele adverte que as políticas não são simplesmente transplantadas de um estado para 

outro, “as nações posicionam-se de uma forma diferente em relação às estruturas e 

aos efeitos da globalização” (p.102), evidenciando obstáculos à homogeneização das 

políticas educacionais, em decorrência de: 

 

Um processo de ‘bricolagem’; um constante processo de empréstimo 
e cópia de fragmentos e partes de ideias de outros contextos[...] [elas 
são] frágeis, produto de acordos, algo que pode ou não funcionar, elas 
são retrabalhadas, aperfeiçoadas, ensaiadas, crivadas de nuances e 
moduladas através de complexos processos de influência, produção e 
disseminação de textos e em última análise, recriadas no contexto da 
prática (BALL, 1994 apud BALL, 2001, p. 102) 

 

  

 Embora o processo de elaboração das políticas receba influências políticas e 

culturais diversas, que dependem do seu contexto de criação, como situa Ball no 

trecho acima, é possível identificar “aspectos comuns na diferença” (CARDOSO, 1998 

apud BALL, 2001, p.103). Esses aspectos comuns estão representados pelo que Ball 

(2001) denomina conjunto de tecnologias políticas, caracterizadas pelo uso calculado 

de “técnicas e artefatos para organizar forças humanas e capacidades em redes 

funcionais de poder” (BALL, 2005, p.545) e que povoam as reformas educacionais, 

promovendo uma nova cultura de desempenho competitivo, relacionando gestão com 

mercado e atuando como agentes transformadores da natureza do Estado. Para o 

autor, assistimos à criação do novo paradigma da gestão pública que, por meio do 

uso das tecnologias políticas, “relacionam mercados com gestão, com 

performatividade e com transformações na natureza do próprio Estado” (BALL, 2001, 

p.104) e tem como ator principal o gestor no estabelecimento de novas formas de 

controle dentro do Estado. Mais à frente, retomarei a questão das tecnologias 

políticas, pois o que quero destacar agora é o aparente consenso entre os Estados 

Nação sobre os aspectos que as reformas educativas devem contemplar, embora os 
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contextos culturais, políticos e financeiros sejam diferentes em cada local. Isso leva a 

pensar sobre quais forças estão atuando sobre essas reformas e as intenções 

latentes. 

 Com a intenção de demarcar o contexto de reforma que atravessa a elaboração 

do Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro, passo ao próximo tópico para 

delinear o movimento de reforma educativa em diferentes contextos geopolíticos e os 

agentes envolvidos na sua promoção. 

 

1.2 POLITICAS CURRICULARES EM CONTEXTOS ANGLO-SAXÕES 

 

Passo agora a apresentar dois exemplos (um nos Estados Unidos da América 

e um no Reino Unido) sobre esse diálogo das políticas educacionais com os 

professores e as possíveis implicações na construção de sentidos durante esse 

contato. 

Diane Ravitch, uma historiadora estadunidense, produziu um livro8 em que 

conta histórias de reformas educacionais em diferentes estados e distritos do Estados 

Unidos. Os relatos reunidos no livro contribuem para compreender a reverberação de 

construções curriculares na vida de professores da educação básica. 

É interessante ressaltar o lugar de onde a autora fala. Ravitch, doutora em 

História da Educação Americana pela Universidade de Columbia, e associada ao 

partido Democrata dos Estado Unidos, foi convidada em 1991 para o cargo de 

Secretária-assistente do Departamento de Educação do governo Bush, encarregada 

do gabinete de Pesquisa e Melhoria Educacional, e conselheira do então Secretário 

de Educação Lamar Alexander (RAVITCH, 2011). Em suma, Ravitch de historiadora 

torna-se um agente ativo do processo de reforma educacional dos Estados Unidos. 

Durante o seu tempo no governo, Ravitch defendeu a escolha escolar, as 

escolas autônomas, o pagamento por mérito e a responsabilização9, entendendo que 

as escolas e os professores deveriam ser julgados por seus méritos, e os que não 

tivessem os resultados esperados deveriam ser cortados do sistema. Entretanto, com 

                                                           
8 RAVITCH, Diane. Vida e morte do grande sistema escolar americano: como os testes 
padronizados e o modelo de mercado ameaçam a educação. Porto Alegre: Sulina, 2011. 318p. 

9 Tradução portuguesa de “accountability”. 
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o passar do tempo a autora percebeu que essa abordagem fazia com que a testagem 

se tornasse a “preocupação central nas escolas e não era apenas uma mensuração, 

mas um fim em si mesma” (RAVITCH, 2011, p.27). A partir desse ponto ela relata 

episódios de reformas curriculares nos Estados Unidos que se tornaram movimentos 

de testagem. 

Chama a atenção a reforma curricular de San Diego, coordenado por Alan 

Bersin, um antigo procurador do estado e não educador. A reforma tinha o objetivo de 

reduzir a distância de desempenho, introduzindo mudanças nas salas de aula, 

disciplinando professores e demitindo professores relutantes. O foco da reforma de 

Bersin era ensinar a leitura através do método do Letramento Balanceado que 

“enfatiza atividades centradas nos estudantes, contextualização de palavras e 

experiências de leitura [e] supunha a instruções explicitas de fonética, soletragem, 

gramática, pontuação ou qualquer outro tipo de análise linguística” (RAVITCH, 2011, 

p. 52). 

Para atingir esse fim Bersin mobilizou uma força-tarefa para implantação do 

“Letramento Balanceado” nas escolas. Os diretores passavam por treinamento 

profissional para aprender técnicas de letramento e assumiam o papel de líderes de 

ensino, posição que exigia que “passassem pelo menos duas horas de cada dia 

visitando salas de aula, observando professores e certificando-se de que eles usavam 

o método do letramento balanceado” (RAVITCH, 2011, p. 67). Os quem se opunha ao 

método corriam o risco de sofrer sanções. Uma demonstração disso foi a “demissão 

de 15 administradores - 13 diretores e 2 assistentes de direção - [que Bersin] 

descreveu como líderes ‘inefetivos’ [embora] a maioria desses não estava no 

comando de escolas de baixa performance” (p. 68). 

Esse episódio denuncia um modo de gerenciamento que “centraliza a tomada 

de decisão e não tinha pretensão alguma de colaboração com os professores” (p.68). 

O plano formal apresentado ao conselho escolar intitulado “Roteiro para o Sucesso 

Estudantil em um Sistema Baseado em Padrões”10 consistia em “professores 

adequadamente treinados compartilhando as mesmas práticas, as mesmas ideias e 

a mesma linguagem” (p.69). Para Bersin as mudanças na educação se baseiam em 

                                                           
10 Trata-se de um plano formal para o conselho escolar de San Diego.  (Ravitch, 2011, p.69) 
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método de “comande-e-controle, ao invés de consenso. Ela [estratégia] não tolera 

dissenso” (p.71). 

Essa abordagem gerou conflitos entre o superintendente, os professores e o 

sindicato dos professores. Mais de um terço dos professores do Distrito de San Diego 

saíram de seus cargos durante a administração Bersin, números que ficavam em torno 

de 22% durante o mesmo período de tempo anterior à administração (p.72).  Um 

professor veterano com mais de 30 anos de sistema escolar alegou que “a moral entre 

os nossos membros está mais baixa que nunca” (p. 71) e que os professores sentiam 

que estavam sendo avaliados com base não em quão bem eles ensinavam, mas em 

“quão bem eles estão seguindo a regra do jogo” (p.71). 

Uma avaliação do plano encomendada ao Institutos Americanos de Pesquisas 

(IAR) assinalou que: 

 

a maior parte dos professores não se sentia respeitada pela equipe do 
distrito e estava gostando menos de dar aulas desde que as reformas 
começaram. Muitos reclamavam de um “clima de medo e suspeita” e 
de estarem exaustos, estressados e, em alguns casos, temerosos de 
perder seus empregos se eles não agirem conforme manda esse novo 
programa (RAVITCH, 2011, p.76). 

 

 
A natureza impositiva e a forma abrupta como a reforma foi conduzida deixou 

os professores inseguros sobre a sua prática, sentimento reforçado pela vigilância 

constante, pois, segundo Ravitch, “os treinadores fizeram com que os professores se 

sentissem menos competentes, não respeitados” (p. 81). 

 Essa violação da subjetividade docente parece ter afetado a saúde dos 

professores. Segundo uma psiquiatra social da maior organização de saúde da 

Califórnia de 1999 a 2005, período em que Bersin esteve na superintendência,: 

 

[...] os professores de San Diego vieram à clínica “em bandos” com 
“depressão relacionada ao trabalho e ansiedade devido ao ambiente 
de trabalho hostil”, a psiquiatra relata que o fenômeno sessou com a 
saída de Bersin do cargo, de 2005 até 2007 [momento em que a autora 
conversou com a psiquiatra] nenhum professor apareceu com 
problemas similares (RAVITCH, 2011, p.84). 
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 O ocorrido demonstra o quanto as reformas implicam subjetivamente o 

professor e a forma com que ele encara o exercício de sua função. Em contrapartida, 

a maneira dele se compreender nesse processo afeta a reforma. 

 A mesma avaliação acima conclui que os “ganhos com a reforma eram mistos 

[...] [e] que a resistência dos professores ao Roteiro11 era um grande obstáculo” (p.76). 

Outra avaliação foi encomendada por Bersin ao Instituto Americano de Empresas que 

concluiu que “os estudantes de San Diego foram ajudados moderadamente [pelo 

Roteiro], mas outros distritos foram capazes de gerar maiores ganhos no período 

equivalente de tempo” (p.78).  

 Ravitch sugere que os ganhos menos expressivos que o esperado podem estar 

relacionados à falta de aceitação por parte dos professores das imposições da 

reforma. A sensação de medo e instabilidade gerou um cenário contraproducente, o 

que resultou em índices aquém das metas. Pode-se concluir que a inclusão dos 

professores na elaboração das reformas pode ser um ponto crucial para seu sucesso. 

 Stephen Ball, encontra relatos semelhantes aos dos professores 

estadunidenses em pesquisas com docentes da Inglaterra. Embora o autor destaque 

as diferenças entre as reformas no Estados Unidos e Reino Unido (MAGUIRE & BALL, 

2007) é possível visualizar aproximações entre o modo como o professor se 

compreende dentro das reformas desses dois países. 

 Em ambos os cenários parece que “o gerenciamento e os discursos de 

mercado[...] são importados para a educação e colocados sobre e contra o trabalho 

de especialistas da educação superior e as autoridades locais” (MAGUIRE & BALL, 

2007, p. 183). O professor é objeto de uma “reconstrução, no sentido de se tornarem 

técnicos de sala de aula que implementam e avaliam os resultados de um currículo 

desenvolvido em algum outro lugar” (p. 187), ao mesmo tempo em que são 

responsabilizados pelos resultados das avaliações, provocando uma corrente que 

move a prática docente em favor das avaliações, deixando à deriva “outras 

possibilidades mais educativas” (p. 185). 

 “O magistério parece ser reconstruído como um trabalho que praticamente 

qualquer um poder fazer, em uma combinação de habilidade e competências com 

                                                           
11 “Roteiro para o sucesso estudantil em um sistema baseado em padrões” mencionado anteriormente. 



29 
 

pouca reflexão ou base teórica” (MAGUIRE & BALL, 2007, p. 188). A atividade 

docente é retirada do seu lugar de subjetiva e reflexiva e realocada numa dimensão 

técnica.  

 Em um relato marcante trazido pelo texto de Ball (2002), uma professora da 

educação básica desabafa:  

 

Só se é considerado um professor eficaz e eficiente pelo que se 
consegue meter nos cérebros das crianças, para que estas possam 
despejar conhecimentos em situação de exame. Agora... isso não é 
muito satisfatório para a nossa vida... A minha geração veio para o 
Ensino numa onda de educação para todos.... Mas eu já não me 
importo. Penso que é por isso que não me encontrei a mim própria, 
porque, de facto, eu importo-me.... Não me sinto a trabalhar com as 
crianças. Eu estou a trabalhar as crianças e essa não é uma 
experiência agradável (JEFFREY & WOODS, 1998 apud BALL, 2002, 
p.13). 

 
  

Outro professor argumenta que “a educação tem sido tradicionalmente 

baseada na liberdade. Mas já não há liberdade. Desapareceu” (BALL, 2002, p. 14). 

Estes relatos expressam um sentimento de violação do significado de ser professor, 

como se este fosse “concebido simplesmente como alguém capaz de responder a 

exigências externas e objetivos especificados” (BALL, 2002, p. 13-14): 

 

[...]No meio de tudo isso, “violenta-se a concretude” da humanidade 
individual e da “particularidade” (De Lissovoy, McLaren, 2003, p.133) 
e os “complexos processos humano e social são mais e mais 
reduzidos a representações grosseiras que se conformam à lógica de 
produção de mercadorias” (p.133). tornamo-nos “divíduos” (Deleuze, 
1992) - uma estatística de mercado, um item em um banco de dados, 
parte de uma amostra (BALL, 2005, p. 549)  

 

 A maneira como se pensa o trabalho docente interfere na forma como o 

professor interage com seu grupo de trabalho e na dimensão social da sua vida: 

 

[...] As relações sociais são inflectidas pelas disciplinas do 
desempenho [...] com isto surge uma possibilidade real que de que as 
autênticas relações sociais sejam substituídas por “relações de 
julgamento”, nas quais as pessoas são valorizadas apenas pela sua 
produtividade. (Ball, 2002, p.11). 
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 Essa ressignificação do que ser espera do professor, aliada ao uso de 

ferramentas de controle da ação docente resulta em conflitos pessoais os quais tem 

gerado “perturbações físicas e emocionais para os professores e um alto nível de 

‘ansiedade existencial e medo’” (BALL, 2002, p. 9). 

 Os relatos feitos por Ball e Ravitch explicitam as tensões que podem emergir 

do processo de apropriação dos textos políticos pelos professores afirmando-os como 

ativos no processo de atuação dessas políticas, uma vez que elas são significadas 

internamente pelos profissionais da área. 

 

1.3 CURRÍCULO NO CONTEXTO DO BRASIL E DE PAÍSES HISPÂNICOS 

  

 A educação num mundo de profundas mudanças tecnológicas parece ter sido 

eleita como a chave para alcançar o desenvolvimento. Desde a década de 1960 há 

esforços para reformar a educação de países até então ditos subdesenvolvidos, e 

abrir as portas da escola para a escolarização das massas nesses países foi a 

principal bandeira do primeiro ciclo de reformas (1960-1970).  

 Já na década de 1990 deu-se início a um segundo ciclo reformas educacionais. 

Os países da América Latina viveram um período de construção legal da educação, 

momento em que foram elaboradas as leis gerais de educação no Chile (1990), 

Argentina (1993), México (1993), Bolívia (1994), Colômbia (1994) e Brasil (1996). 

Diferente do momento do primeiro ciclo (1960-1970) em que a preocupação era a 

“expansão dos sistemas educativos visando a ampliação do número de estudantes 

nos bancos escolares” (SENE, 2008, p. 1), o segundo ciclo teve como estandarte o 

discurso da qualidade da educação, talvez por uma sucessão natural de 

acontecimentos, ou pela visão parcial que se tivera no passado, o fato é que surge 

uma nova onda de reformas, ainda em curso no Brasil, mas desta vez o foco é a 

“reorganização da gestão [...] a educação passou a ser considerada estratégica nos 

processos de desenvolvimento e de inserção competitiva na globalização” (SENE, 

2008, p.2). 

 Esse movimento de refocalização encontra justificativa “na suposta 

necessidade de adaptação a ‘pressões externas’ [...] uma série de mudanças que 
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estavam se dando em ‘nível global’ [...] que os Estados nacionais latino-americanos 

não estavam em condições de controlá-las” (BEECH, 2009, p. 36). Há produção de 

um discurso de impotência dos Estados latino-americanos sobre a administração da 

educação frente a uma corrente pretensamente irreversível, assumindo o estado 

como incapaz, que necessita de um “redentor” para ajudar a lidar com o problema à 

frente. Quem então assume o papel heroico são as agências multilaterais como a 

Organização da Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

o Banco Mundial (BM), e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), que consideram uma de suas principais funções a “difusão do 

conhecimento de ‘ponta’ sobre educação [...] posicionando se como ‘autoridades 

científicas’ que podem predizer o futuro e que, além disso, podem esboçar um modelo 

de educação universal que se adapta a esse futuro (imaginário)” (BEECH, 2009, p. 

36-37). 

 Embora essas agências sejam distintas em certos aspectos, o modelo de 

educação por elas proposta se baseia em aspectos comuns: 

“descentralização/autonomia escolar; educação permanente; um currículo 

centralizado baseado em competências; sistemas centralizados de avaliação; 

profissionalização docente” (BEECH, 2009, p, 37). Chama a atenção a questão 

centralizar x descentralizar os aspectos comuns. Apesar de promover um discurso de 

descentralização e de autonomia escolar, as agências multilaterais defendem a ideia 

de um estado centralizador que seja responsável pela gestão dos currículos e pela 

criação de avaliações nacionais que indiquem a qualidade da educação, ou seja “o 

Estado central retém o poder para definir objetivos e avaliar resultados” (BEECH, 

2009, p. 42). 

 Sene (2008) apresenta um quadro comparativo sobre organização das políticas 

educacionais em alguns países da América Latina (Tabela 112). Os dados revelam a 

expressão que as orientações das agências multilaterais acima mencionadas ganham 

na estruturação das políticas latino-americanas para educação.   

                                                           
12 Dados referentes aos períodos: Argentina (1978-1993); Brasil (1971-1988); México (1992); Bolívia (1994); Chile 
(1980); Colômbia (1987) fonte < http://www.scielo.br/pdf/cp/n114/a01n114.pdf> acessado em 26/02/18 às 
14:52 

http://www.scielo.br/pdf/cp/n114/a01n114.pdf
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 A evidência de centralização de aspectos críticos como o sistema de avaliação 

e o currículo sob o controle de níveis hierárquicos mais altos (Estadual e Federal) 

sugere que “apesar de um ‘discurso’ em defesa da descentralização, os governos 

centrais não abrem mão das decisões estratégicas em termos de políticas 

educacionais” (SENE, 2008, p.4). A delimitação do poder sobre decisões estratégicas 

no Estado contribui para a implantação das orientações das agências multilaterais, 

permitindo a incorporação de seus elementos no plano de educação. 

 Embora os aspectos promovidos pelas agências multilaterais estejam todos 

interligados, a conexão entre profissionalização docente, centralização das avaliações 

e unificação do currículo baseado em competências é tão íntima que aparenta uma 

relação “simbiótica”. O currículo, nessa associação, tem o papel de “predizer” o 

Tabela 1 – Níveis de regulação das estratégias de política educacional em diferentes países da 

América do Sul e México (SENE, 2008) 
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conhecimento necessário para uma determinada faixa-etária, que será aferido nas 

avaliações, as quais por sua vez, indicarão a quantidade de conhecimento dos alunos 

e também a qualidade do trabalho do professor, já que este é o mediador entre o 

conhecimento prescrito pelo currículo e o aluno (para uma análise dessas relações no 

Estado do Rio de Janeiro, ver SANTOS, 2017). Isso leva a pensar sobre o papel 

específico de cada aspecto neste ciclo.  

1.3.1 O CURRÍCULO CENTRALIZADO E ORGANIZADO POR COMPETÊNCIAS 

 A centralização do currículo por competências é o elemento-chave para a 

criação de avaliações que indiquem “sucesso” ou “fracasso” do sistema escolar de 

forma comparativa. Entretanto, a escolha pela organização por competências não se 

legitima unicamente pelos resultados das avaliações. A disseminação do discurso de 

organização do currículo por competências vai ao encontro de demandas políticas, 

econômicas e acadêmicas.  

   O currículo por competência surge como uma demanda da sociedade moderna 

em que apenas saber os conhecimentos não faz mais sentido, é necessário “aprender 

a aprender”. As habilidades que o trabalhador do século XXI precisa ter estão 

relacionadas às competências que este estudante deve possuir. Ao mesmo tempo, a 

ideia de tornar o conhecimento menos abstrato e dar sentido de utilidade prática à 

vida ajuda a sustentar os conhecimentos de disciplinas específicas no currículo. A 

busca por um currículo que ajude a desenvolver as competências necessárias à vida 

funcional da era da globalização é a proposta de uma formação para empregabilidade 

onde há a “articulação entre competências e conteúdo, na tentativa de inserir o 

conhecimento na lógica contemporânea de legitimação pelo desempenho” (LOPES, 

2008, p.199). 

 Nessa perspectiva, o currículo se torna um instrumento para preparar um 

“indivíduo unicompetente: produtivo, eficiente, polivalente, pró-ativo, assertivo, 

disponível à compreensão de outras culturas” (LOPES, 2008, p. 198). A perspectiva 

de um currículo por competências é a de formar o indivíduo que possa exercer 

qualquer trabalho de nível médio, generalista, que consiga exercer diferentes funções 

para empregabilidade, e nesse processo se cria e se sustenta a visão de um 

profissional de sucesso como o mais polivalente e eficiente. Assim, desde a educação 

básica, se criam estereótipos de trabalhador que beneficia as empresas, as quais por 
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sua vez, buscam contratar cada vez mais uma pessoa para exercer várias funções, 

além de habituar os indivíduos ao universo de competição por resultados e eficiência 

como sinônimo de qualidade. 

1.3.2 A CENTRALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES  

 Como visto anteriormente, a relação entre avaliação e currículo foi instituída 

por Tyler nos anos 1940 nos Estados Unidos. Apoiada na ideologia reformista com 

orientação neoliberal, a prática de centralizar as avaliações proporciona a criação de 

índices que permitem atestar o alcance de metas e o nível de aprendizagem dos 

alunos. Esta prática é sustentada pela ideia de neutralidade do processo de testagem 

e classificação, que carrega em si um apelo democrático. A utilização da metodologia 

de testagem está relacionada ao imaginário da objetividade na resolução de 

problemas. A ideia de imparcialidade, cientificidade, eficiência e retirada da 

subjetividade do processo são facilmente identificadas no discurso pela “melhor 

qualidade da educação”.  

 Popkewitz (2013) argumenta que empregar números em políticas públicas são 

uma forma de simular a retirada da subjetividade das relações e estabelecer padrões 

e uniformidade onde há uma miscelânea de qualidades. Ao mascarar os aspectos 

subjetivos do processo, produz-se uma ideia de neutralidade e imparcialidade e por 

isso argumenta-se que se trata de uma forma justa e imparcial de verificar e 

estabelecer padrões de qualidade. 

 Entretanto, os resultados das avaliações não são restritamente usados como 

indicadores da qualidade da educação. Os índices alcançados pelas instituições 

escolares tornaram-se uma possibilidade de exibicionismo político e empresarial de 

grupos que orquestram a reforma curricular, e de instituições privadas que usam os 

resultados das avaliações para autopromoção. As avaliações centralizadas 

permitiram aos testes desempenharem o papel de indicadores e atestadores de 

qualidades “desejáveis”, e por essa característica ganham força política, direcionando 

os investimentos e as ações do governo em diversos aspectos, pois “os números 

constituem-se em um espaço de governo através da padronização e de tecnologias 

que transformam esquemas cognitivos de estatística e pensamento científico em 

espaços de equivalência” (POPKEWITZ, 2013, p.34). Como exemplo, Ravitch (2011) 

apresenta um dos motivos que levaram à utilização de padrões de testagem nos 
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Estados Unidos: “Os governadores queriam escolas melhores para atrair novas 

indústrias para o seu Estado, e os líderes empresariais reclamavam que o país estava 

perdendo competitividade na economia global” (p.171). Assim, embora o discurso a 

favor da centralização das avaliações seja sustentado pela possibilidade destas de 

indicar a situação do sistema educacional, utilizando-as como uma ferramenta para 

elaborar estratégias para suprir as carências serve também a propósitos mais 

econômicos e nem tão “bondosos”. 

 No caso do referido país as escolas que apresentarem desempenhos 

satisfatórios nas avaliações ganham bônus financeiro por seu mérito e há “retaliação” 

às escolas que não forem tão bem e não conseguirem melhorar os índices durante 

um período de tempo. Esta postura de retaliação demostra um desinteresse no 

incentivo real à melhora da educação ao mesmo tempo em que significa uma 

supressão da oportunidade de utilizar testes como ferramenta diagnóstica para pensar 

o sistema educacional com suas qualidades e defeitos. O resultado das avaliações 

poderia servir para criar planos e projetos que possibilitassem a melhoria da 

educação, levando em consideração a ampla gama de aspectos que podem 

influenciar o rendimento de uma escola no processo avaliativo. 

 A preocupação com o desempenho nas avaliações passa a ocupar lugar 

significativo no processo educativo, deslocando os esforços da escola, 

temporariamente ou definitivamente, para a realização de exames. Esse 

comportamento ao invés de contribuir para o maior conhecimento das fragilidades das 

escolas acaba minando a possibilidade diagnóstica das avaliações, produzindo dados 

manipulados.  

 Tal processo representa uma mudança nos valores educacionais ao atrelar 

qualidade a resultado das avaliações e desqualifica os processos subjetivos como 

indicadores da qualidade do sistema educativo. Ravitch atenta para o perigo de definir 

o que é importante apenas pelos números, pois: 

 

Os testes são necessários e úteis. Mas os testes devem ser 
suplementados pelo juízo humano. Quando definimos o que importa 
na educação apenas pelo que nós mensuramos, estamos em sérios 
problemas. Quando isso acontece, tendemos a esquecer que as 
escolas são responsáveis por moldar caráter, desenvolver mentes sãs 
em corpos saudáveis (mens sana in corpore sano) e formar cidadãos 
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para a nossa democracia, não apenas ensinar habilidade básicas” 
(RAVITCH, 2011, p.190). 

 

 Outra séria implicação da centralização das avaliações é a estigmatização 

entre as instituições (e consequentemente entre os alunos) que não conseguem obter 

índices satisfatórios nos exames. O valor pejorativo dado à escola pode gerar 

dificuldade no processo de aprendizagem e na formação pessoal dos alunos, além de 

atingir a toda a comunidade docente que trabalha na escola, provocando um 

sentimento de inferioridade que pode dificultar ainda mais a melhoria do trabalho 

pedagógico. 

 No Brasil é recorrente esse tipo de comparação entre as escolas privadas e 

públicas. De maneira geral as escolas privadas são vistas com apreço e as escolas 

públicas sofrem constante ataque e discriminação por sua baixa eficiência. A 

produção dessa identificação de qualidade de forma diferente em instituições públicas 

e privadas dá margem a propostas de terceirização e reestruturação do modelo de 

gestão de diversos setores do estado que são reconhecidos como incapazes de dar 

certo. O efeito da centralização das avaliações pode se dissipar para muito além das 

paredes da escola, por isso deve ser analisado com cuidado, pois gera resultados 

inimagináveis.  

 Embora os exemplos de Ravitch (2011) e Ball (2002) para pensar as 

implicações da centralidade das avaliações tenham ocorrido em países da anglo-

saxões, as ponderações não são tão distantes das reformas na América Latina, 

sobretudo se atentarmos para o fato de que nelas os organismos que estão implicados 

no discurso da promoção de reformas educacionais são de origem Norte-Americana 

ou profundamente influenciados por este país. Talvez, pelas circunstâncias, temos a 

oportunidade de olhar pela janela e enxergar o futuro. Caberia pensar e decidir se 

queremos ou não nos desviar dele. 

 

1.3.3 A PROFISSIONALIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 

 A ideia de profissionalização do magistério no contexto das reformas 

educacionais contemporâneas aparece conectada ao julgamento da qualidade da 

educação, colocando professores na centralidade dos motivos pelos quais as 
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avaliações diagnosticam baixo nível de aprendizagem entre os alunos.  Embora seja 

de amplo conhecimento que fatores alheios às escolas possam influenciar o processo 

de aprendizagem, os professores têm recebido insistente responsabilização por 

baixos índices nas provas e o consequente fracasso dessas instituições. 

 Esse fenômeno ocorre de maneira diferente em diversos países, alguns de 

modo mais explícito e outros de forma mais velada. No Brasil, por repetidas vezes, 

quando há indícios de queda na qualidade da educação a medida comumente tomada 

é a produção de documentos direcionados ao trabalho docente, como se a educação 

estivesse ruim pela falta de orientação aos professores, de modo que estes 

documentos os “ensinem” a realizar o trabalho docente. A culpa sobre o declínio na 

qualidade da educação recai “agressivamente” sobre a atividade do professor 

enquanto alivia do Estado a sua culpa por escolas sem infraestrutura, professores mal 

remunerados, quadro de profissionais inadequados e falta de vagas na educação.  

Além disso, desconsidera outros fatores que são intrínsecos à configuração do 

processo avaliativo ou do processo de aprendizagem. Cria-se a identidade 

depreciativa do docente em que a qualidade de vilania é a falta de profissionalismo. 

 A avaliação seria então o antídoto à profissionalização do professor. Entretanto, 

esta profissionalização vem agregada à ideia de qualidade ligada aos números e à 

eficiência, o que caracteriza a tecnologia de performatividade destacada por Ball 

(2005). A capacidade de cumprir o currículo implantado no sistema de ensino e o 

cronograma de avaliações são as medidas de um professor “profissional”, e a 

constatação da eficiência vem a partir da média de seus alunos nas avaliações. 

 Concordo com Ball (2005) quando ele aponta essa interpretação do 

“reprofissionalismo” (p.542) como a retirada do profissionalismo, pois nega a 

especificidade do trabalho docente, ou seja, qualquer indivíduo que detenha o 

conhecimento estipulado no currículo pode transmiti-lo a uma turma e aplicar um teste. 

Médicos, engenheiros, geógrafos, escritores, poderiam cada um em sua área 

substituir o profissional docente? No curso da atual Reforma do Ensino Médio13 a 

admissão de professores com “notório saber” parece ilustrar esse ponto. Entendo que 

a profissionalidade docente está na sutileza com que o professor desenvolve seu 

                                                           
13 http://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/126992 acessado em 
05/01/18 às 18:19 
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trabalho, na busca por entender os anseios e as dificuldades dos seus alunos e no 

impulso de encontrar novas forma que facilitem a troca de conhecimentos que existe 

entre professore e aluno. Medir a qualidade de um professor pela capacidade de 

cumprir um programa pré-estabelecido é pobre demais para a dimensão que o 

trabalho docente assume, entretanto é uma medida que parece querer se fazer 

hegemônica. A reflexão de Nóvoa (2009) expressa esta tentativa de diminuição do 

valor do trabalho docente, quando afirma que: “As práticas docentes são 

extremamente difíceis e complexas, mas por vezes, alimenta-se publicamente a ideia 

de que ensinar é muito simples, contribuindo assim para um desprestígio da profissão” 

(p. 209).  

 Para desenvolver este trabalho apoio-me em autores como Michael Apple, 

Stephen J. Ball e Henry Giroux. Embora os três sejam filiados a perspectivas teóricas 

que guardam algumas diferenças, sendo Apple denominadamente do movimento 

crítico14, Giroux do pós-crítico15 e Ball, embora não se intitule de um movimento, seja 

defendido como pós-crítico, há aspectos das suas obras que podem se complementar 

e dialogar na busca por entender a demanda de ser professor e as investidas 

curriculares em voga. Seus trabalhos colaboram para “desenvolver conceitos que nos 

permitam compreender o que o currículo faz” (SILVA, 2015, p.30), num contexto em 

que o sujeito, neste caso o professor, é uma “invenção cultural, social e histórica 

(p.120). Embora compreenda que os pensamentos desses autores se diferenciam em 

alguns aspectos, saliento que a escolha por combinar tais referenciais teóricos é 

consciente e demarca aspectos que passo a esclarecer.   

 Em Michael Apple (1982) me aproprio da definição de currículo como seleção 

de conteúdos interessada, que carrega em si a legitimação e o apagamento de 

demandas sociais, numa tentativa de ofuscar a diferença e estabelecer uma 

hegemonia de pensamento e de cultura. Em Stephen Ball (2002;2005) encontro 

suporte para discutir os valores que são adicionados às políticas curriculares, e as 

tecnologias utilizadas para fixá-los socialmente numa perspectiva de torná-los 

hegemônicos. E como impulso para encontrar outros modos de compreender a ação 

                                                           
14 Pensamento estruturalista que coloca em questão as os pressupostos dos presentes arranjos sociais 
e educacionais, desconfiando do status quo e responsabilizando-os pelas desigualdades e injustiça 
(SILVA, 2015, p.30) 
15Pensamento pós-estruturalista que se desprende da ideia de uma estrutura pré-estabelecida que 
determina a manutenção dos arranjos sociais, mas que esse são negociados no processo cultural de 
produção do sujeito (SILVA, 2015) 
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docente em ambientes de pressões, me aproprio da visão de Henry Giroux (1997) 

para argumentar que o professor tem a potencialidade para ser a força contra-

hegemônica desse fluxo, ao assumi-los como intelectuais transformadores. Posto 

isso, articulo um diálogo com esses autores procurando estabelecer elementos para 

compreender a problemática de pesquisa apresentada anteriormente.   

 Michael Apple é um autor estadunidense que investiga as reformas educativas 

e o papel do currículo numa perspectiva crítica, empregando os conceitos de 

ideologia, hegemonia e senso comum de Gramsci para discutir a educação. As 

reflexões desse autor contribuem para pensar na relação do professor com o currículo 

e as tensões políticas que envolvidas numa perspectiva macro. Para compreender 

sua perspectiva é necessário explicitar o conceito de hegemonia utilizado por ele, e 

do qual me aproprio, para embasar a discussão sobre a disputa de sentidos na 

produção curricular.  

 Dessa forma adoto hegemonia como: 

 

[...] um conjunto de significados e valores que, à medida que são 
experienciados como práticas, apresentam-se como se confirmando 
reciprocamente. Constitui-se, portanto, um sentido de realidade para 
a maioria das pessoas na sociedade, um sentido do absoluto, porque 
experienciados como uma realidade fora da qual é muito difícil para a 
maioria dos membros de uma sociedade instalar-se em grande parte 
das áreas de suas vidas. (WILLIAMS apud APPLE, 1982 p.15) 

  
 

 Hegemonia então é a consolidação de sentidos que governam a sociedade, 

sendo esses sentidos produzidos num “complexo de relações que, no fim, são 

economicamente estabelecidas, que exerce pressões e impõe limites sobre a prática 

cultural, inclusive nas escolas” (APPLE, 1982, p. 13). A disputa por hegemonia é uma 

disputa por estabelecer padrões sociais. As escolas por serem “instituições de 

preservação e distribuição cultural”, ficam no cerne dessa disputa pela possibilidade 

de “produzir e reproduzir formas de consciência que permitem a manutenção do 

controle social sem que os grupos dominantes tenham que recorrer a mecanismos 

declarados de dominação” (APPLE, 1982, p.12). Por essa característica, os conflitos 

para estabelecer padrões de conduta estão marcadamente presentes nas discussões 

referentes à educação, incluindo a formulação dos currículos, uma vez que a escola 

pode ser usada para garantir o estabelecimento dessas normas, incorporando-as 
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paulatinamente à rotina dos estudantes e à sua própria rotina organizacional, 

influenciando concepção de sociedade construída pelos alunos.  

 Um indicador da importância do estabelecimento desses padrões para a 

construção de uma nova concepção de sociedade são as intervenções e as pressões 

que organismo internacionais e agências multilaterais, como o Banco Mundial e a 

Unesco, exercem sobre o ritmo e as demandas das reformas educacionais dos países 

ditos “em desenvolvimento” (CANDAU, 2013). A coalisão dessas agências em torno 

de um mesmo discurso sobre educação dá força a uma investida hegemônica de 

pensamento sobre os objetivos e a qualidade da educação, minando outras 

possibilidades de pensar essa relação.  Nesse projeto de reorganização da sociedade, 

as escolas ganham destaque como campo de disputa entre forças que lutam por 

hegemonia, uma vez que se configura como espaços para (re)produção de 

significados, valores e ações sobre a  vida, ainda que sua função não se limite a isso.  

 E dentro desse contexto de disputa, como ferramenta e guia para promoção 

desses valores, está o currículo, que talvez por isso, constantemente ocupa o centro 

das propostas de reforma educativa (Candau, 2013). Por sua natureza integradora 

entre o discurso e a prática em sala de aula, o currículo é campo de disputa e sempre 

contém em si um discurso interessado. Como aponta Apple, o currículo é fruto de uma 

tradição seletiva do conhecimento em que “de todo um campo possível de passado e 

presente, escolhem-se como importantes determinados significados e práticas, ao 

passo que outros são negligenciados e excluídos” (APPLE, 2013, p. 71). Esta seleção 

de conhecimentos irá implicar na “posição cultural, econômica e política da escola” 

(APPLE, 1982, p.15-16) e dos indivíduos influenciados por ela.  Assim, a determinação 

de uma estrutura curricular é necessariamente uma escolha política e parcial, assim 

“um currículo nacional é a tentativa de controle político do conhecimento” (APPLE, 

2013, p. 94). 

 O que me parece de suma importância pensar é quais valores desse discurso, 

que busca a homogeneidade sobre a forma de pensar a sociedade, estão germinados 

nas propostas de reforma educativa que determinam currículos unificados, como o 

caso do Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro, e a o que/quem estão 

servindo. 
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 Apple chama a atenção para a correlação do discurso a favor da criação de 

currículos unificados e a cultura de produção de evidências, cultura da auditoria, pois 

ao equalizar os conteúdos considerados necessários à educação básica, se cria a 

possibilidade de avaliações em larga escala para atestar o cumprimento da proposta 

curricular. Esta é então utilizada como mecanismo para verificar e mensurar a 

incorporação dos conteúdos pré-estabelecidos na prática docente. Embora essa 

utilidade seja uma possibilidade que vem junto com a unificação curricular, ela é 

comumente abafada pelo discurso que propõe o currículo unificado como 

possibilidade de detectar os problemas, pois expõe os problemas da escola pública 

que então poderiam ser resolvidos. Essa funcionalidade dada ao currículo unificado 

implica em perceber que os problemas educacionais como não estão resolvidos 

devido à falta de indicadores que permitam agir da forma correta. Em outras palavras, 

relacionam os problemas da educação à falta de gestão. 

 No entanto, Silva (2012) atenta para a falácia que é pensar nos problemas 

relativos à educação como falta de gerência: 

 

[...] As escolas públicas não estão no estado em que estão 
simplesmente porque gerenciam mal seus recursos ou porque seus 
métodos ou currículos são inadequados. Elas não têm os recursos que 
deveriam ter por que a população a que servem está colocada numa 
posição subordinada em relação às relações dominantes de poder 
(SILVA, 2012, p. 20)  

 

 
 Assim, a implantação de um currículo unificado é mascarada pela preocupação 

em melhorar a gestão da educação básica, entretanto esse discurso pode servir de 

fachada para legitimar a implantação de um currículo com outras finalidades, como 

regular a ação docente dentro das escolas e promover valores eficientistas, dentro de 

lógicas capitalistas. 

 Outros argumentos que sustentam a criação de currículos unificados, como o 

currículo Mínimo, é o apelo democrático que se associa a tal ideia de currículo. O 

termo unificação alimenta a ideia de igualdade de acesso aos conteúdos, e de maneira 

consequente ao conhecimento. Entretanto, a apropriação deste não se dá de forma 

consequente, nem de maneira homogênea em todas as escolas, inclusive pela 

autonomia pedagógica concedida a estas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

de 1996. Assim, a unificação curricular atinge apenas a parte da população atendida 
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pelas escolas públicas, enquanto as escolas particulares continuam com autonomia 

para desenvolver seus currículos e materiais didáticos de maneira paralela, tornando 

a educação das duas esferas ainda mais distintas. 

 Além disso, Tura & Pereira (2013) argumentam que a construção de currículos 

unificados que são utilizados como arcabouço para a elaboração de testes, ajuda a 

alimentar a crença nas avaliações diagnósticas como indicadores da qualidade da 

educação em detrimento de outros fatores. Assim, contribui para relacionar a 

qualidade da educação às notas obtidas em avaliações que desprezam o subjetivo, 

encorajando a cultura de evidências anteriormente mencionada. 

 Sustentando esse quadro há o discurso da neutralidade atrelado às avaliações 

objetivas, destacando o processo de testagem e classificação por seu caráter “técnico, 

objetivo e calculável, incorporando a ideia de dar a todos a mesma oportunidade de 

representação, uma vez que não dependem mais das personalidades ou status dos 

envolvidos” (POPKEWITZ, 2013, p. 23). Isso estabelece a ideia de equidade no 

processo avaliativo, tanto para os alunos, como para os sistemas de ensino que são 

avaliados. 

 Entretanto, o estabelecimento de padrões avaliativos na expectativa de definir 

parâmetros que se replicados gerem o mesmo resultado, não cabe na natureza das 

relações sociais da escola. O autor argumenta que esses padrões avaliativos geram 

uniformidade através do apagamento das subjetividades, que embora escondidas, 

permanecem reais e pulsantes, por isso considera que “qualquer domínio de 

conhecimento quantificado é artificial por criar uniformidade entre as diferenças de 

qualidade das coisas” (POTER, 1995 apud POPKEWITZ, 2013, p. 20).  

 A inculcação dos modelos de mensuração que produzem dados concretos e 

objetivos para serem usados como parâmetros na construção de um caminho ideal 

para “correção” de problemas da escola, embora não consigam dar conta de 

compreender esse universo, são utilizados por estarem apoiados no modo de 

organização econômica que o estado incorpora. 

 Outra questão agregada é o uso dessas avaliações como o único instrumento 

para fazer o diagnóstico de um sistema de ensino. Essa prática limita a compreensão 

da dinâmica do ambiente escolar, pois desconsidera elementos intrínsecos ao 

processo de testagem e fatores subjetivos presentes no processo educativo. Além 
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disso, gera uma seletividade dos aspectos testados, e com isso excluem elementos 

que não são considerados representativos no processo de aprendizagem, ou ainda, 

que são indesejáveis no processo:   

 

Ao mesmo tempo que os números “atuam como descritores de objetos 
reais do mundo”, eles incorporam escolhas implícitas sobre “ o que 
medir, como medi-lo, com que frequência medi-lo e como apresentar 
e interpretar os resultados. (ROSE, 1999 apud POPKEWITZ, 2013, p. 
26)  

 

 
 A seletividade sobre os aspectos a serem avaliados implica diretamente nas 

escolhas para a construção de um currículo, que por sua vez, estão imbricadas de 

significados que implicam a forma como os indivíduos se relacionam na sociedade. 

Assim o currículo produz o que Popkewitz (2013) denomina “tipos humanos”, que pelo 

estabelecimento de “categorias e distinções[...] criam mapas para o planejamento que 

respondam as questões do mundo, e que sejam regras e padrões que constituem o 

que se pensa, se espera e se faz” (POPKEWITZ, 2013, p. 27). Essa dinâmica de 

seleção de características se configura como ferramenta de regulação que visa 

manter o controlo social através da definição de um “conjunto de práticas culturais que 

estabelecem princípios sobre o que se pensa, se espera, e se executa” (POPKEWITZ, 

2013, p. 22). 

 Numa relação cíclica, as características requeridas nas avaliações direcionam 

as escolhas na elaboração de um currículo, e vice-versa. E esses dois elementos 

atuam como ferramentas de regulação para construção de um determinado tipo 

humano (POPKEWITZ, 2013) que por sua vez representa o tipo de cidadão que se 

quer formar selecionando as características valorizadas para a vida em sociedade do 

século XXI.  

 Todavia, o estabelecimento dessas ferramentas de regulação está envolto em 

tensões de poder, tecendo “significados que se viabilizam em um campo de lutas entre 

sujeitos, concepções sobre o conhecimentos escolares e visões de mundo” (TURA & 

PEREIRA, 2013, p 114). O professor adentra o universo dessa discussão como peça-

chave para a concretização dessa modelo de educação, visto que ele compõe a ponte 

de ligação entre o currículo, e os sentidos trazidos por ele, e os alunos. Assim, 

configura-se como um elemento importante das reformas educativas, ainda que de 
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forma tangente, tornando-se mais um dos personagens que tem o papel reconstruído 

para que a ponte a qual faz parte permita uma passagem fluida e sem obstruções. 

 Embora assumam posições teóricas diferentes, Apple na corrente estruturalista 

e Ball na pós-estruturalista, Stephen Ball se aproxima dos pensamentos de Apple na 

medida em que ambos compreendem a escola como um espaço de disputa por 

produção de hegemonias.   

 Stephen J. Ball, é um sociólogo britânico, professor do Institute of Education da 

University of London e pesquisador reconhecido no campo de políticas educacionais. 

Ele tem desenvolvido seus trabalhos de pesquisa desde a década de 1980, 

focalizando mais particularmente as reformas promovidas no Reino Unido, 

investigando “as origens, os desdobramentos e os efeitos das reformas educacionais 

produzidas no contexto mais geral das reformas do Estado orientadas pelo espírito 

frenético de mudanças da economia do conhecimento16” (ROSA17, 2013, p.457).  

 Este autor, e seus estudos ao longo dos anos, contribui para compreender as 

dinâmicas políticas que afloram dentro do espaço escolar e nos currículos. A análise 

das tecnologias políticas usadas nas reformas educacionais inglesas e do 

desenvolvimento do conceito de encenação das políticas18 compreende a política 

numa dimensão interpretativa em que há interação com os professores, na medida 

em que estes “se envolvem com a política e trazem a sua criatividade para apoiar a 

sua atuação [ao mesmo tempo em que] são capturados por ela. Eles a alteram, em 

alguns aspectos, e ela os muda. (BALL, 2016, p.74).” Esse diálogo estabelece uma 

conexão entre os contextos atravessados por essas políticas.  

 Ball, destaca três tecnologias políticas utilizadas nas reformas educacionais da 

Inglaterra: a forma de mercado, o gerencialismo e a performatividade. A forma de 

mercado cria “oportunidades para escolha e para ‘competição’, seja no interior de 

serviços públicos já estabelecidos ou introduzindo a concorrência de fornecedores 

privados nos serviços públicos” (ROSA, 2013, p. 461); o gerencialismo que “por meio 

do fortalecimento do poder de controle dos gestores, fazem as instituições 

funcionarem de modo eficaz e eficiente de acordo com o modelo das organizações 

                                                           
16 Tradução do termo em inglês Knowledge Economy 
17 Entrevista realizada por Sanny Silva da Rosa a Stephen J. Ball em 2012 e publicada em 2013 pela 
Revista Brasileira de Educação. 
18  Tradução do termo em inglês policy enactments 
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empresariais, isto é, de maneira a incentivar o engajamento de todos nessa processo 

de competição”(p. 2461); e a performatividade que “consiste no desenvolvimento de 

medidas, de indicadores baseados em ‘sinais do mercado’, mas que funcionam 

também como meio de o Estado controlar e definir metas para gerenciamento e 

monitoramento do setor público” (p. 461). 

 Essas tecnologias políticas são ferramentas usadas não apenas para 

reorganizar burocraticamente o sistema, mas como maneira de ressignificar as 

relações sociais, pois provocam “mudanças no interior da subjetividade” (Rosa, 2013, 

p. 462). Por exemplo, o gerencialismo remodela as relações que se estabelecem no 

local de trabalho: 

 

[...] Profissionalidade é substituída por responsabilização, coleguismo 
por competição e comparação interpessoal de performances. Essas 
são formas de poder que são concebidas e reproduzidas por 
intermédio da interação social, na vida cotidiana das instituições [...] 
(Ball, 2006.p.15) 

 

 
 Embora Ball tenha identificado essas tecnologias políticas nas reformas 

inglesas, o autor sugere que estes estão presentes nas reformas educacionais em 

diferentes partes do mundo, relacionando-as ao envolvimento dos fornecedores 

privados no setor educacional, configurando uma nova forma de governança que 

muda o sentido de hierarquia e a noção de burocracia e convergem em políticas 

educacionais globais que “existem acima, além e entre nações e estados” (Rosa, 

2013, p. 461). 

 No caso da educação, pode-se entender que o uso das tecnologias políticas 

citadas por Ball são, em certa medida, uma ressignificação da relação entre currículo 

e avaliação estabelecida por Tyler19, combinada com a estratégia de mercado 

neoliberal. Algo que nasce de duas fontes distintas (“pai e mãe”) que carrega consigo 

características das duas, mas que não é uma nem outra, cria a sua própria identidade; 

é uma terceira criatura.  

 Embora seja distinta, essa combinação mante seus mecanismos de 

alimentação semelhantes ao parental: é necessário medir a eficiência da produção. 

                                                           
19 Eficiência da implementação dos currículos é aferida pela avaliação de rendimento dos alunos. 
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No universo escolar essa eficiência é a capacidade de produzir conhecimento nos 

alunos: 

 

O neoliberalismo exige a produção constante da evidência de que 
você está fazendo as coisas “com eficiência” e de maneira “correta” 
[...] sendo exatamente isso que está ocorrendo em todos os níveis da 
educação, inclusive na educação superior (APPLE, 2005 p. 38) 

 

 Escolas com melhores pontuações seriam mais eficientes do que escolas com 

pontuações mais baixas, estabelecendo-se uma hierarquia entre as instituições e, 

consequentemente, entre os profissionais que representam a instituição. Uma vez que 

é estabelecido um padrão de avaliação que busca validar o tipo humano que se quer 

estabelecer, esse tipo passa a existir, ainda que no imaginário, carregado de um 

julgamento de valor, e capturado como parâmetro para medir o sucesso ou o fracasso 

profissional, ou seja, sendo relevante no julgamento para distinguir o “bom 

profissional” do “mau profissional”. Assim, a produção constante de evidências está 

atrelada à performatividade uma vez que está só pode ser alcançada mediante “a 

construção e publicação de informações e indicadores” (BALL, 2005, p. 544). 

 Segundo o autor dentro dessa nova organização os professores são vistos 

como sujeitos empresariais (ROSE, 1989 apud BALL, 2002) “encorajados a refletir 

sobre si próprios como indivíduos, que fazem cálculos sobre si próprios, ‘acrescentam 

valor’ a si próprios, aumentam a sua produtividade, vivem uma existência baseada em 

cálculos” (BALL, 2002, p. 5-6). 

 Ciente do lugar estratégico pertencente ao professor na 

produção/disseminação dos discursos políticos, nos diferentes contextos em que este 

é produzido, há tentativas de regulação do trabalho docente emanando de diferentes 

fontes: 

 

[...] (i) da burocracia estatal, baseado em regras abstratas, hierarquia 
e serviço público, (ii) da regulação ético profissional, fundado em 
normas da prática, ajuste mútuo e colegialidade e (iii) do mercado ou 
da lógica da competitividade, pela via da concorrência, foco no cliente 
e atenção às suas demandas (SELLES & ANDRADE, 2016, p.47).  

 
 

 O que se identifica nessa avalanche de mecanismos de regulação é “a vontade 

de pautar o ritmo educativo por uma lógica de mercado e impor as escolas critérios 
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de eficácia que não levam em linha de conta a especificidade do trabalho pedagógico” 

(NÓVOA,1999, p. 9).   

 Na perspectiva de Tardif e Raymond (2000) o “trabalho modifica a identidade 

do trabalhador [uma vez que] trabalhar não é somente fazer alguma coisa, mas fazer 

alguma coisa de si mesmo, consigo mesmo, [dessa forma] sua identidade carrega as 

marcas de sua própria atividade profissional” (p. 209-210). Assim, a adoção dessas 

tecnologias políticas e a inclusão de elementos de regulação na formulação de 

políticas educacionais interferem na construção da identidade profissional docente, 

uma vez que muda a dinâmica do seu trabalho, leva a mudar o significado do que é 

ser um professor. 

 Em meio a estas reformas o que se está em disputa é o sentido profissional de 

ser professor, o sentido de profissionalismo docente. Ball (2005) argumenta que o que 

está em voga é uma tentativa de erradicação do profissionalismo travestida de 

ressignificação do profissionalismo, pois ao retirar a reflexão moral e a possibilidade 

de diálogo, retira-se o núcleo do que é profissionalismo: 

 

[...] uma relação específica entre o profissional e seu trabalho[...] 
[baseada na] reflexão moral - tentativa de organizar a prática mediante 
a tomada da decisão “correta em um panorama moral que dá espaço 
para a incerteza moral e para a utilização de “conhecimento moral”, 
conhecimento esse que, segundo Lambek (2000,p.316) é tanto 
“pratico” quanto “indefinido” ( BALL, 2005, p. 541)  

 
 

 Para Ball, o profissionalismo foi convertido e reduzido, “em última instância, à 

obediência a regras geradas de forma exógena [...] [e relegado] a uma forma de 

desempenho (Performance), em que o que conta como prática profissional resume-

se a satisfazer julgamentos fixos e impostos a partir de fora” (BALL, 2005, p. 542). 

Assim, correlaciona a produção de um “apagamento” do profissionalismo docente com 

o avanço das tecnologias de gerencialismo e performatividade nas instituições 

escolares, postulando um discurso de retirada da subjetividade do papel do professor 

e do aumento do controle sobre sua profissão. 

 Nesse vórtice de sentidos em disputa surge “um tipo diferente de esquizofrenia 

[que] é vivido por professores individualmente, sendo o compromisso e a entrega, o 

julgamento e a autenticidade dentro da prática sacrificados pela impressão e 
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desempenho” (BALL, 2002, p. 12). O professor é alvo de uma reconstrução que não 

considera a sua subjetividade quanto educador e a identidade construída por ele 

durante os anos de experiência docente que o permitiram tomar atitudes autônomas 

sobre a sua prática. 

 Um dos efeitos colaterais da disputa pela ressignificação do sentido de ser 

professor é o abafamento da “voz” do docente da escola básica, reforçado pela perda 

de autonomia profissional. Estes aspectos contribuem para um cenário em que o 

professor tem a qualidade do seu trabalho atrelada a sua capacidade de atender as 

expectativas de um currículo criado em outra esfera, não sua capacidade de 

julgamento diante das situações do trabalho docente. 

 Henry Giroux (1997) compila as questões sobre regulação do trabalho docente 

e gerenciamento em um processo que ele denomina como proletarização do trabalho 

docente, em que há uma intenção de:  

 

[...] reduzir os professores ao status de técnicos especializados dentro 
da burocracia escolar, cuja função, então, torna-se administrar e 
implementar programas curriculares, mais do que desenvolver ou 
apropriar-se criticamente de currículos que satisfaçam objetivos 
pedagógicos específicos. (GIROUX, 1997, p.158) 

  

 

 Para Giroux essa intenção está associada à potencialidade do trabalho docente 

para mudar a estrutura social e econômica dominante através da reflexão sob sua 

prática. Como ferramenta motivacional para esse processo de contestação da lógica 

de dominação social, que para ele se reproduz dentro da escola, é necessária a 

libertação da memória, “manter vivo o fato histórico e existencial do sofrimento através 

da revelação e da análise das formas de conhecimento histórico e popular que foram 

suprimidas ou ignoradas” (p.30) na perspectiva de que essas memórias se tornem 

“lembretes discursivos de que as pessoas não apenas sofrem sob os mecanismos da 

dominação, mas resistem” (p.30). Para Giroux o caminho a ser percorrido frente as 

investidas de regulação do trabalho docente é a adoção de uma pedagogia radical 

que desenvolva práticas contra-hegemônicas, indo além dos processos de resistência 

subjetivos e circunstanciais, investindo na criação de uma consciência de coletiva 

sobre o papel do professor como imbricado de “reflexão e ação no interesse de 
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fortalecerem os estudantes com as habilidades e conhecimentos necessários para 

abordarem as injustiças e de serem atuantes críticos comprometidos com o 

desenvolvimento de um mundo livre da opressão e exploração” (p.31). 

 Para o autor quando os professores assumem a ação reflexiva e a dimensão 

política que está implicada em sua prática eles se tornam intelectuais 

transformadores, que desemprenham papel na “produção e legitimação de interesses 

políticos, econômicos e sociais variados através das pedagogias por eles endossadas 

e utilizadas” (GIROUX, 1997, p. 161). Entendendo os professores dentro dessa 

categoria, o autor os situa como agentes ativos na produção do seu trabalho, que 

fazem escolhas políticas e pedagógicas com base em sua reflexão sobre o seu papel 

profissional e nas crenças pessoais sobre o papel da escolarização. Assim, a 

concretização dos mecanismos de regulação mencionados, bem como a fixação dos 

sentidos acoplados a ele, acontecem de forma dependente da significação dada pelos 

professores a esses mecanismos. 

 Ball (2002) usa a concepção de “encenação de políticas” para chamar a 

atenção para este fato, a dimensão subjetiva a qual as políticas curriculares são 

dependentes no contexto da prática. Os professores são compreendidos como 

“atores” de uma peça, que criam conexões e estabelecem diálogo entre os textos e a 

prática, atribuindo significados a esses num processo que pode envolver “resistência, 

acomodações, subterfúgios e conformismo dentro e entre as arenas da prática, e o 

delineamento de conflitos e disparidades entre os discursos nessas arenas” 

(MAINARDES, 2006, p. 50). 

 Assim, embora haja mecanismo que objetivam regular o trabalho docente na 

tentativa de incutir um discurso hegemônico de compreensão da sociedade, o 

sucesso/fracasso dessa estratégia está diretamente relacionado à maneira como os 

professores se apropriam dela, pois estes são sujeitos ativos da produção de sua 

história e identidade (TARDIF & RAYMOND, 2000). 

 

1.4 TEM PROFESSOR NO CURRÍCULO? 

 

 Como já definido anteriormente o currículo é produto e resultado do confronto 

de concepções sobre educação e está intrincado em disputas de poder para 
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estabelecer significados que se pretendem fazer hegemônicos nos discursos sobre a 

qualidade da educação. O cenário contínuo dessa batalha é a sala de aula, pois 

embora o documento textual esteja pronto, o projeto curricular só se torna real quando 

sai das folhas e ganha vida pelas mãos dos professores, que atribuem sentidos ao 

que está escrito nas orientações curriculares oficiais. 

 O diálogo entre os documentos curriculares e o trabalho prático dos professores 

em sala de aula é um fator essencial para garantir o sucesso da implantação de um 

currículo, porque há uma dependência intrínseca da interpretação dos textos oficiais 

por parte dos professores e sua ação. Por isso, frequentemente os textos oficiais 

contém “convites” à participação docente nesse processo, e expressões como 

“orientações” para que contribuam com suas experiências práticas. Entretanto, essa 

articulação não se faz presente, trazendo à luz um processo de marginalização do 

saber prático docente. Essa negligência sobre o conhecimento construído por meio 

da prática docente marca o modo como o professor vem sendo concebido pelas 

políticas de governo. Craveiro & Borges (2015) numa investigação das propostas para 

formação de professores disseminadas nos governos Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002) e Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) argumentam que a compreensão 

de professor encontrada nessas propostas está associada a uma valorização do 

conhecimento específico de área, o que mais uma vez mostram o menosprezo destes 

documentos com o saber adquirido na prática em sala de aula. Essa valorização do 

conhecimento específico, por sua vez, se relaciona à promoção dos currículos com 

base nos conceitos de competência e habilidades, simplificando a formação do 

professor em um processo de ‘saber fazer’. Para as autoras, o incentivo a esse modelo 

de profissional tende a valorizar “mais o indivíduo capacitado para um determinado 

tipo de sociedade previamente dada do que o indivíduo que, a partir de suas 

experiências e leituras de mundo, ressignifica os sentidos de sociedade, de formação 

ou de qualquer outra perspectiva prática discursiva” (p.88-89).  

 Nessa perspectiva, busca-se fixar um perfil de professor que atende a 

demandas pré-estabelecidas, retirando os próprios professores do espaço de 

discussão em que esses perfis são criados. Um modelo de professor é entalhado 

usando medidas estipuladas por quem – grupos sociais, autoridades e instâncias da 

burocracia de estado - possui poder de influência sobre as reformas curriculares, e os 

professores devem se adequar, ainda que as medidas sejam descabidas em virtude 
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dos diferentes contextos e histórias pessoais. Assim, termina-se por inventar um 

professor, ou melhor, produzir um estereótipo deste, com um script definido para 

atuação. Ao criar o estereótipo, cria-se uma imagem ideal de bom professor a que se 

atribui um valor significativo e que é tomada como parâmetros para definir uma 

educação de boa qualidade. No espaço entre a realidade e o ideal se encaixa o 

discurso da culpabilização dos professores pelos problemas da educação, uma vez 

que apresentam um modelo de professor como ‘correto’ e limita outras possibilidades 

de exercício da profissão ao desqualificar os que não se conformam a este padrão. 

 Seguindo a análise de sentidos de docência presentes nos projetos curriculares 

nos governos FHC e Lula (1995-2010), as autoras Craveiro & Lopes (2015), em outro 

trabalho, destacam que embora existam diferenças nos projetos político-sociais dos 

dois governos, ambos apresentam “demandas por definir habilidades e competências 

na formação de professores, bem como pela certificação, por meio de agências 

avaliadoras, dessas mesmas habilidades e competências como garantia da qualidade 

da educação (p.467). Este alinhamento da fixação de perfis profissional docente em 

projetos políticos diferentes denuncia a ancoragem da construção do sentido de ‘bom 

professor’ a partir de avaliações, índices e padrões internacionais para qualidade da 

educação, fixando os sujeitos em uma “lógica de mensuração que busca não apenas 

medir conteúdos, habilidades e competências, mas estabilizar subjetividades e modos 

de ser no mundo” (CRAVEIRO & LOPES, 2015, p.469). Assim, compreendo que os 

sentidos de professor capturados nos projetos curriculares FHC e Lula se aproximam 

do que Maguire e Ball (2007) identificam como sentido de professor nas reformas 

curriculares do Reino Unido na medida em que estas criam um modelo imaginário de 

profissional e baliza seu julgamento – e as determinações políticas que se sucedem - 

a partir dele, exercendo pressão para que haja mudança por parte dos docentes para 

que se “encaixem” nesse perfil. 

 Maguire e Ball (2007) destacam que os professores do Reino Unido têm sido 

compreendidos como objetos de reforma, que devem ser “reformados” juntamente 

com os sistemas educativos, não havendo espaço para um convite aos professores 

para pensar a reformar de forma colaborativa. Os ideais já estão construídos e postos 

em jogo, aos professores cabe se adaptar ao modelo proposto ou se retirar de cena 

(MAGUIRE & BALL, 2007). Assim, Maguire e Ball (2007) narram as reformas 

educativas no Reino Unido como fundamentadas em técnicas de procedimentos 
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gerenciais que minimizam a participação e o profissionalismo docente e “afirmam uma 

relação ‘empregador-empregado’ na escola e tentam relacionar ‘performance’ 

diretamente aos incentivos das matérias” (p.99). Essa compreensão do papel do 

professor leva ao caminho da responsabilização (tradução do que se convenciona 

chamar de política de accountability), que se relaciona estreitamente a resultados de 

testes e negligencia outras possibilidades de articulação de pensamentos, para 

compreender os problemas da educação básica. O discurso da responsabilização dos 

docentes contribui para a construção de um entendimento do professor como “técnico 

de sala de aula que implementam e avalia os resultados de um currículo que foi 

desenvolvido em alguma outra parte” (MAGUIRE e BALL, 2007, p. 102). A promoção 

desses valores como os de um ‘bom professor’ traz consigo uma visão superficial e 

denegrida do trabalho do professore e promovem um ataque à profissionalidade 

docente que se desdobra em um discurso de desvalorização do profissional, 

principalmente dos que apresentam modos de fazer diferentes dos estipulados pelas 

revisões e determinações curriculares. 

 Voltando à pergunta que iniciei ao parágrafo – tem professor no currículo? - é 

inegável a existência de perfis de professor no currículo da educação básica, mas o 

que parece acontecer é que a construção desse perfil é feita por agente alheios à 

realidade da escola e da profissão docente, que estão interessados em atender a 

interesses de grupos particulares do que aos propósitos de uma educação 

democrática e emancipatória. O modelo de ‘bom professor’ construído é atrelado à 

produção de índices e classificações em detrimento da capacidade de gerar reflexão 

sobre os aspectos que cercam a inserção do aluno no mundo. 
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CAPITULO 2- METODOLOGIA 

 

 Meu trabalho se configura em uma proposta de pesquisa qualitativa que usa de 

duas abordagens metodológicas no processo de análise de dados: a pesquisa utiliza 

documentos curriculares e depoimentos de docentes. Assim, numa primeira etapa 

utilizo a metodologia de análise documental, tendo como fonte o Currículo Mínimo de 

Ciências e Biologia do Estado do Rio de Janeiro20. 

 Esta escolha metodológica se deu pela possibilidade de conferir mais 

profundidade à análise, pois permite a focalização não apenas do momento atual, mas 

dos caminhos que levaram à situação problema:  

 

[...] [pois o] uso de documentos em pesquisa [...] permite acrescentar 
a dimensão do tempo à compreensão do social. A análise documental 
favorece a observação do processo de maturação ou de evolução de 
indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, 
mentalidades, práticas, entre outros. (CELLARD apud SÁ-SILVA et 
al,2009, p.02) 

 
 

2.1 ANÁLISE DOCUMENTAL 

 Para análise documental do Currículo Mínimo fiz, inicialmente um estudo sobre 

a implantação deste currículo no estado do Rio de Janeiro, partindo de uma 

perspectiva histórica sobre a produção de currículos oficiais, e particularizando o 

contexto de criação do Currículo Mínimo. Incluí neste estudo a criação de mecanismo 

teórico/práticos visando garantir a sua implantação, como a Resolução SEEDUC nº 

4.784 de 20 de Março de 2012 que atribui responsabilidade pelas informações 

lançadas no sistema Conexão Educação da SEEDUC-RJ, e a Resolução SEEDUC nº 

4.866 de 14 de fevereiro de 2013 que dispõe das implantação e acompanhamento do 

Currículo Mínimo a ser instituído na rede de ensino público do Estado do Rio de 

Janeiro. Além disso, inclui também as cartilhas elaboradas e distribuídas pela 

SEEDUC-RJ sobre acompanhamento de resultados; planejamento estratégico; 

Gestão Integrada da Escola; e Bonificação por Resultado, que categorizo de maneira 

genérica, inspirada em Ball (2005), como ferramentas de implantação do Currículo 

Mínimo.  

                                                           
20 http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=759820 acessado em 13/12/17 às 18:01 
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 Para isso, tomei por base estudos realizados anteriormente por Santos (2017) 

e Costa (2017) que investigaram a temática em suas dissertações, no âmbito dos 

estudos realizados sobre autonomia docente no grupo de pesquisa Currículo, 

Docência e Cultura (CDC) do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFF21. 

Dou prosseguimento à análise, identificando elementos que deem pistas sobre a 

relação esperada entre o Currículo Mínimo e o professor durante a sua operação em 

sala de aula. 

 A partir destes estudos prévios e em diálogo com a literatura, sobretudo os 

textos de Apple (1982; 2012;2013), Ball (2002;2004;2005;2006) e Lessard (2016) me 

forneceram subsídios para criar as categorias de análise que utilizei para analisar o 

documento Currículo Mínimo conforme explicitado na figura 1: 

                                                           
21 O grupo de Pesquisa “Currículo, Docência e Cultura” marca-se por sua característica 
interinstitucional, integrando ações interdisciplinares de pesquisa, ensino e extensão, cuja produção 
tem sido apresentada nos mais importantes eventos de Educação, Ensino de Biologia e de História. 
Vincula-se ao Programa de Pós-Graduação da UFF, cujos mestrandos e doutorandos têm desenvolvido 
estudos e pesquisas que resultam tanto na produção de suas dissertações e teses quanto na formação 
de quadros de pesquisadores docentes para instituições públicas. Também integram este grupo 
professores de universidades do Grande Rio, bolsistas de Iniciação Científica e alunos de graduação e 
pós-graduação. http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0822177961986866Acessado em 11/01/18 às 
16:31.  



55 
 

2.2 ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS 

 

 Num segundo momento, soma-se à investigação o uso de entrevistas 

semiestruturadas realizadas com três professores de diferentes escolas da rede 

estadual do Rio de Janeiro localizadas no município de Niterói. Os atores dessa 

entrevista serão apresentados com mais detalhes posteriormente, no capítulo de 

análise das entrevistas na página 76. A entrevista foi guiada por um roteiro de 12 

perguntas, que foram divididas em três eixos, como mostrado na figura 2:  
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 A escolha por utilizar depoimentos desses professores levou em consideração 

a possibilidade de acessar os conhecimentos e os sentimentos dos professores em 

relação ao currículo Mínimo, sendo esses depoimentos o ponto-chave para 

compreender os modos pelos quais os professores se apropriam de deliberações 

políticas que interferem no cotidiano de seus exercícios profissionais.  

 Para a análise das entrevistas, com base na leitura dos trabalhos de Ball (2005); 

Apple (2013); Lessard (2016); Ravitch (2011) e na leitura exploratória das entrevistas, 

construí três categorias análise de forma semelhante à análise do currículo, isto é, 

tomando como referência a literatura que embasa esta dissertação. Cheguei a essas 

categorias – Concepção de Currículo, Metodologia de trabalho e Mecanismos de 

resistência - a partir do entendimento de que provocam os professores a refletirem 

sobre seu trabalho, e assim são entradas importante para acessar as apropriações 

Figura 2 
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feitas por eles acerca da sua ação profissional mediada pelo Currículo Mínimo. A 

primeira categoria, Concepção de currículo, foi definida pela necessidade de explorar 

o sentido que os professores entrevistados atribuem à essa política curricular, 

favorecendo a contextualização das dimensões macrossociais e daquelas em escala 

micro, que admitem a ação dos sujeitos nesta outra dimensão. De modo 

complementar, essa categoria potencializa compreender como estas duas dimensões 

se articulam aos diferentes discursos que legitimam a presença deste currículo oficial. 

Contribuiu ainda para a formulação dessa categoria a compreensão de que a maneira 

como eu, sujeito da ação docente, entendo o currículo determina a forma como eu me 

relaciono com ele, ou seja, “entender a favor de quem o currículo trabalha” (SILVA & 

MOREIRA, 2013, p.23).  

 A segunda categoria, Metodologia de trabalho, foi elaborada por permitir pensar 

a relação estabelecida entre o professor e as finalidades do seu trabalho pedagógico, 

em contraposição ou a favor do documento Currículo Mínimo. Além disso, 

compreendendo que o docente se constrói à medida que sua prática profissional vai 

sendo constituída. A sua forma de trabalho está impregnada de valores profissionais 

que lhes são caros e refletem suas escolhas ideológicas. Como assinala Tardif & 

Raymond (2000) “o trabalho modifica a identidade do trabalhador, pois trabalhar não 

é somente fazer alguma coisa, mas fazer alguma coisa de si mesmo, consigo mesmo 

[...][e] sua identidade carrega as marcas de sua própria atividade” (p. 209-210). 

 A terceira e última categoria de análise, Mecanismo de resistência, 

complementa a percepção adotada neste trabalho a partir da leitura dos trabalhos de 

autores citados no texto como Giroux (1997), Nóvoa (1999;2011), Ball (2005;2016) e 

Tardif e Raymond (2000), que compreendem os professores como profissionais 

reflexivos que moldam suas práticas a partir de experiências pessoais e profissionais, 

que autoconstroem sentidos sobre ser professor e que, com base em sua experiência, 

utilizam táticas22 para enfrentar as constantes investidas de controle sobre a profissão: 

“história de vida [...], os laços profissionais locais[... e]os pactos consubstancias em 

projetos de gestão local da unidade escolar por conquista coletiva” (SELLES & 

ANDRADE, 2016, p.45).  
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 Tendo apresentado as categorias de análise das entrevistas passo a 

apresentá-las num quadro geral de forma destacada, sintetizando os motivos de sua 

escolha, para melhor compreensão do trabalho. 

  

 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

 

OBJETIVOS 

 

EXPRESSÕES 

INDICATIVAS 

 

 

Concepção de currículo 

 

Identificar o sentido do 

currículo Mínimo para os 

professores. 

 

 

‘Currículo é’ 

‘O que eu entendo 

desse Currículo 

Mínimo’ 

‘Eu vejo esse Currículo’ 

 

 

 

 

Metodologia de trabalho 

 

Acessar a forma como o 

professor reconhece sua 

prática curricular, em 

especial, a forma de 

trabalho na sala de aula e 

na escola. 

 

 

‘Procuro fazer dessa 

forma’ 

‘Na minha aula’ 

‘Eu considero 

importante’ 

 

 

 

 

 

Mecanismo de resistência 

 

 

 

Captura comportamentos 

que denotam resistência 

ao currículo Mínimo. 

 

“Não estou 

preocupada com 

regras’ 

‘Sou educador’ 

‘Não procuro ver 

documentos’ 

‘Eu sei o que é 

necessário’ 

 

Figura - 3   
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 Apresentadas as categorias, passo à sessão seguinte iniciando com uma 

análise do contexto de chegada da política educacional que implementa o Currículo 

Mínimo no Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, analiso o documento Currículo 

Mínimo para Ciências e Biologia e da resolução SEEDUC-RJ 4.86923 de 14 de 

fevereiro de 2013 que regulamenta a implantação desse currículo nas escolas 

estaduais, bem como documentos produzidos pela SEEDUC-RJ (Cartilha GIDE- 

Gestão Integrada da Escola; Programa de Bonificação por Resultado; Cartilha de 

Planejamento Estratégico). Estes documentos, associados ao Currículo Mínimo, 

formam um aglomerado de políticas (BALL, 2016) que se voltam para um objetivo 

comum de aumentar ‘qualidade da educação’ do Estado do Rio de Janeiro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23http://www.rj.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=6bde65c1-8e2c-4439-be90-
2717d1837bd1&groupId=91317 acessada em 13/12/17 às 18:01 
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CAPITULO 3- CONSTRUÇÃO SOCIAL DO CURRÍCULO MÍNIMO 

 

 A onda de reformas educativas enviesadas pela proposta neoliberal que atingiu 

vários países da América Latina dissipa sua energia até o Brasil, onde são produzidos 

discursos próprios e outros significados, atravessado pelo contexto local. Nesse novo 

cenário a reforma curricular do Estado do Rio de Janeiro se destaca por seguir a 

tendência neoliberal e materializá-la na criação de mecanismo de centralização do 

controle sobre a educação. Dois atores se destacam na viabilização desse novo 

cenário.  

 Tereza Porto ocupou a cadeira da Secretaria de Educação de Estado do Rio 

de Janeiro (SEEDUC-RJ) de 2008 à 2010 por indicação do então governador Sérgio 

Cabral. Graduada em análise de sistemas, Porto foi responsável pela criação da 

plataforma Conexão Educação, que informatizou a relação da escola com a SEEDUC, 

na perspectiva de “recolher informações confiáveis [...] que possibilitem realizar 

diagnósticos, estabelecer metas, acompanhar o progresso, atuar preventivamente [e] 

direcionar ações e investimentos” (RIO DE JANEIRO, 2010). O esforço dispensado à 

criação de tal sistema indica a relevância que o recolhimento de dados tem para o 

estado, correlacionando-o a uma cultura da auditoria (APPLE, 2005) em que há 

necessidade constante de produção de evidências. A informatização de dados 

educacionais é um processo que tem como objetivo facilitar a comunicação entre 

escola e SEEDUC, no entanto é também uma forma de controlar de perto a maneira 

como a escola e seus professores agem.  

 Tereza Porto deixou o cargo em 2010 e teve como substituto Wilson Risolia, 

um economista que estava à frente da RioPrevidência até assumir o cargo. O trabalho 

desenvolvido por Porto durante a liderança da SEEDUC-RJ foi de fundamental 

importância para a evolução do trabalho pretendida por Risolia (SANTOS, 2017). 

Entretanto, a mudança no perfil da secretária de educação permite inferir sobre o novo 

perfil de gestão que se buscava imprimir sobre a educação do estado, sobretudo pelas 

circunstâncias da substituição de Tereza Porto,  

 Risolia ao assumir o cargo deixa claro sua concepção de educação em 

entrevista ao site G1 em outubro de 2010 quando fala: “Eu penso educação como um 

negócio. Quero saber se o meu produto é bom [...] Esses professores, diretores, esses 
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‘entregadores do saber’ precisam estar preparados para fazer isso de maneira adequada, 

[...] Nós daremos as ferramentas, mas queremos obter resultados24”. A reportagem ainda 

menciona que “outro compromisso, segundo ele, [Risolia] é obter sucesso nos rankings 

de educação. Para isso, a rede de ensino será certificada e os professores receberão 

bonificações, como é feito na Secretaria de Segurança”. O discurso de Risolia se articula 

aos discursos das agências multilaterais que fomentam as reformas educativas nos países 

em desenvolvimento e com as ideias neoliberais uma vez que visa “fazer a educação 

pública funcionar à semelhança do mercado” (SILVA, 2012. p. 23). 

 Das ações desenvolvidas na gestão de Risolia, a construção e a adoção de um 

Currículo Mínimo nas escolas da rede pública estadual, bem como o lançamento de 

ferramentas que têm o objetivo de controlar a execução desse currículo, são uma 

novidade a impactar o cotidiano escolar e por isso suscitaram discussões em diversas 

esferas, como aponta a investigação de Costa (2017). Além disso, o Currículo Mínimo 

surgir em 2011, logo após ser anunciada a colocação do Rio de Janeiro como 

penúltimo estado dentre os 26 estados do país no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IBED) em 2009, sugere uma ligação direta entre a construção 

desse novo currículo e o atendimento a demandas pela melhoria dos resultados da 

avaliação: 

 

[...] menos de um ano após a divulgação das notas, que posicionaram 
o Estado do Rio abaixo da média estipulada para o ensino médio, o 
comando da Secretaria de Educação foi mudado e o economista 
Wilson Risolia foi nomeado Secretário da Educação. Risolia entra, 
então, com incumbência de melhorar o desempenho das escolas 
estaduais e elevar a posição do Rio de Janeiro no cenário nacional. 
Como expressão da intenção da nova gestão educacional do 
estado[...] o currículo destaca a sua preocupação não apenas com “os 
conteúdos que não podem faltar”, mas também em estar alinhado com 
os principais exames externos de larga escala aplicados no país. 
(SANTOS, 2017, p. 15) 

 
 

Sustenta a premissa de um currículo voltado para a melhoria do índice na 

avaliação o lançamento da proposta curricular de Língua Portuguesa/Literatura, 

Matemática, História, Geografia, Sociologia e Filosofia ocorreu primeiro, sendo Língua 

Portuguesa e Matemática as duas áreas já avaliadas na Prova Brasil, cujos resultados 

                                                           
24http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/10/novo-secretario-de-educacao-do-rj-assume-com-
promessa-de-avancos.html <acessado em 17/04/2017 as 11:32> 
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são incorporados ao cálculo do IDEB, bem como o lançamento posterior dos 

programas curriculares de Ciências/Biologia, Física, Química, Artes, Língua 

Estrangeira e Educação Física em 2012. 

Entretanto, o fato de o lançamento do Currículo Mínimo ocorrer em 2011, logo 

após divulgação da classificação no IDEB, constitui apenas prova circunstancial sobre 

sua intenção. Todavia, no corpo do documento encontramos evidências mais 

substanciais da sua relação direta com a elevação dos índices nos exames: 

 

Sua finalidade é orientar de forma clara e objetiva [e com isso]garantir 
uma essência básica comum a todos e que seja alinhada com as 
atuais necessidades de ensino, identificadas não apenas na legislação 
vigente [...] mas também nas matrizes de referência dos principais 
exames nacionais e estaduais (RIO DE JANEIRO, 2012, p.02) 

 
E ainda: 

 

Foram referenciais importantes na construção desse currículo os 
documentos de orientação do MEC [Ministério da Educação][...], as 
matrizes das principais avaliações brasileira (ENEM) [Exame Nacional 
do Ensino Médio] e internacionais (PISA) [Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos] (RIO DE JANEIRO, 2012, p. 03) 

 

 
Nesses fragmentos do documento encontramos elementos que sustentam a 

conexão da proposta curricular com as exigências das avaliações e com a tentativa 

de melhorar índices. A incorporação desses propósitos no documento de orientação 

curricular expressa a relevância que elementos como performatividade e avaliação 

apresentam para o estado do Rio de Janeiro. 

Identifica-se uma pressão coercitiva sobre a escola, e consequentemente sobre 

seus atores sociais, na lógica da competitividade e na cultura da performatividade, 

pois incute um ambiente de cobrança que interfere no modo de trabalho dos 

professores, passando estes a trabalhar em função da produção de índices, não 

necessariamente no exercício de ensinar conhecimento aos alunos.  

Esta interferência é personificada em mecanismos que obrigam legalmente o 

professor a “atestar” o cumprimento dos conteúdos previstos no Currículo Mínimo 

através do preenchimento de relatórios na plataforma digital “Conexão Educação”: 
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Art. 4º- Fica instituído um modelo para acompanhamento do 
cumprimento do Currículo Mínimo, a fim de garantir sua efetiva 
implantação e possibilitar às unidades escolares o acompanhamento 
do progresso da aprendizagem dos alunos, corrigindo os desvios 
identificados ao longo do ano letivo: I- compete aos professores 
regentes declarar bimestralmente, no sistema Conexão Educação, as 
habilidades e competências desenvolvidas em suas turmas de suas 
respectivas disciplinas, bem como inserir observações sobre ajustes 
acerca da utilização do Currículo Mínimo; II - compete à Equipe de 
Gestão e de Coordenação Pedagógica das escolas e/ou ao IGT - 
Integrante do Grupo de Trabalho da unidade escolar - verificar as 
informações sobre o cumprimento do Currículo Mínimo junto aos 
professores regentes da unidade escolar (RIO DE JANEIRO, 2013, 
p.2, grifo meu). 

 
 

 A instituição de um currículo unificado tona-se uma ferramenta estratégica em uma 

política educacional preocupada com os índices obtidos em avaliações de larga escala, 

pois ao mesmo tempo em que permite um sincronismo entre avaliação e currículo, 

estabelece um campo propício para criação mecanismos de controle da ação, e a 

padronização do que se compreende como qualidade na educação básica. Além disso 

prepara o cenário adequado para o florescimento de uma “luta pela visibilidade” (BALL, 

2005), legitimando a necessidade de evidências de desempenho e promovendo 

dinâmicas meritocráticas dentro do ambiente de trabalho.  

 Um exemplo desse tipo de promoção no Rio de Janeiro é a criação do Saerjinho 

em 2011, “um sistema de avaliação diagnóstica bimestral do processo de ensino e 

aprendizagem nas escolas da rede pública estadual do Rio de Janeiro” (SELLES & 

ANDRADE, 2016, p. 56). Embora o estado já tivesse um sistema de avaliação próprio 

desde 2008 (SAERJ25), com a introdução do Currículo Mínimo justificou-se a 

necessidade de diminuir o tempo de verificação do conhecimento dos alunos do 

período anual para o período bimestral. A restruturação dessa prática indica a 

intenção de controle por parte do estado sobre a implementação do currículo nas 

escolas. Compreendo que, sob essas circunstâncias, o currículo se assemelha a um 

investimento de longo prazo delegado a um determinado fundo (escola) que tem por 

incumbência fazer as aplicações desejadas pelo contratante (Estado), que por sua 

                                                           
25 Seguindo uma tendência meritocrática que se instala em diversos estados brasileiros, em 2008, a 
SEDUC-RJ criou o Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ), 
objetivando analisar e acompanhar o desempenho dos alunos da rede pública do Rio de Janeiro nas 
áreas de Língua Portuguesa e Matemática, nas turmas do 5º e do 9º anos do Ensino Fundamental, da 
3ª série do Ensino Médio, das fases equivalentes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), do 4º ano 
do Ensino Normal e dos que estão concluindo o Programa Autonomia. 



64 
 

vez, acessa o saldo periodicamente para verificar seus rendimentos (avaliação). O 

Estado estabelece e pressiona para alcançar os objetivos pretendidos como se fosse 

uma cadeia unilateral de acontecimentos lógicos. 

 Entretanto, não se pode esperar uma cadeia de acontecimentos lógicos sobre 

um assunto tão subjetivo quanto a educação. O estado (investidor) passa então a criar 

estratégias de recompensa para quem fizer as “aplicações” corretas que garantam os 

rendimentos esperados. Surge assim programas de premiação (os quais compreendo 

como coação) que conferem “bônus para as escolas/docentes cujos alunos obtiverem 

melhores resultados no Saerj e Saerjinho” (SELLES & ANDRADE, 2016, p. 56).  

 O programa de bonificação por resultados da SEEDUC-RJ está compreendido 

dentro do seu planejamento estratégico, composto por cinco frentes: Mérito pelo 

trabalho reconhecido; Programa de formação de professores; Currículo Mínimo; 

Avaliações bimestrais; Processo seletivo para funções pedagógicas; Infraestrutura. 

Estes eram os eixos que devem ser articulados com o objetivo de fazer o Rio de 

Janeiro “estar entre os 5 melhores estados no ranking do IDEB de 2013” para isso 

“foram determinadas metas para as unidades escolares e regionais para obter esse 

resultado” (RIO DE JANEIRO, 2012). Para realizar esse “salto” da penúltima 

colocação em 2011 para as cinco primeiras em 2013, a SEEDUC-RJ criou duas 

medidas a serem implantadas nas escolas, como por exemplo a Gestão Integrada da 

Escola (GIDE) e o Programa de Bonificação por Resultados. 

 A GIDE se afirma como um plano de gestão para alcançar os resultados 

estipulados pela SEEDUC-RJ, tendo como referência as metas do IDEB. Este plano 

consiste em uma gama de aspectos “estratégicos, políticos e gerenciais inerentes a 

área educacional com foco em resultados” (Cartilha GIDE). Como justificativa para o 

desenvolvimento desse plano argumenta-se que “as escolas vêm, ao longo do tempo, 

mostrando a sua preocupação com a formação da cidadania e com a responsabilidade 

social. Porém, há lacunas na mensuração da sua eficiência nestes objetivos” (RIO DE 

JANEIRO, 2012). Esse argumento explicita o movimento de colocar a culpa na falta 

de gestão e de indicadores dos problemas escolares como motivo para não alcançar 

os objetivos propostos para a educação básica, buscando legitimar a entrada das 

ferramentas de gestão empresarial nas políticas educacionais, como já havia dito 

anteriormente.  
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 O Programa de Bonificação por Resultados da SEEDUC-RJ é outro exemplo 

da internalização dos valores performativos no Estado. Os indicadores usados para 

medir a produtividade dos professores e estabelecer as recompensas salariais estão 

diretamente conectados às variáveis mensuráveis, sendo eles o Índice de 

Desenvolvimento da educação do Estado do Rio de Janeiro (IDERJ); o Indicador de 

Desempenho no Sistema de Avaliação do Estado do Rio de Janeiro (ID-SAERJ); e o 

Indicador de Fluxo Escolar (IF). Dentre esses o ID-SAERJ tem um peso de 70% no 

cálculo da bonificação, o que é uma mostra significativa do resultado da avaliação 

para o governo do estado e para o entendimento de ‘boa educação’. Além desses, 

outros critérios como o cumprimento do Currículo Mínimo e a participação em todas 

as avaliações internas e externas são consideradas para o julgamento do professor 

como bom profissional. 

 Essa conjuntura gera um ambiente educativo com fixação em avaliações e 

resultados, e que só leva em consideração aspectos objetivos do processo de ensino, 

convocando os profissionais da educação a “manter o foco em direção ao alcance das 

metas e a melhoria dos resultados educacionais” (RIO DE JANEIRO, 2012, p. 2) 

enquanto o processo de aprendizagem fica desfocado. 

 O que todo esse quadro parece sugerir é que o trabalho educativo não faz 

sentido se não houver resultados mensuráveis que possam ser contrastados, 

enunciando que a “complexidade humana vê-se reduzida à forma mais simples 

possível: números numa tabela” (BALL, 2005, p. 547).  

 Por essa natureza, a política do Currículo Mínimo supõe um professor passivo em 

relação à ação da profissão, se apresentando como instrumento que busca prescrever 

(e neutralizar) a ação docente através dos sistemas de controle, ao passo que ao 

determinar as “competências, habilidade e conteúdos imprescindíveis à 

aprendizagem básica a partir dos quais se pode garantir a efetiva aprendizagem” (RIO 

DE JANEIRO, 2013, p.1) fixa um sentido de processo educativo. A capacidade de 

avaliação sobre os aspectos necessários ao desenvolvimento do aluno sai das mãos 

dos professores e é colocado nas decisões políticas sobre a educação. 

 Há uma investida para reduzir o campo de ação do professor. Selles (2016) 

denomina esse processo de colonização do trabalho docente, pois revela a tentativa 

de “controle e regulação que pretendem produzir modelos de “bom professor”, “boa 
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aula”, “bom ensino de Biologia”, “boa escola”, “ bom currículo”” (SELLES, 2016, p. 

105). Essa prática de colonização do trabalho docente pode ser entendida como uma 

expressão do novo gerencialismo dentro das escolas, pois contempla valores 

performativos que buscam “descrever aquilo que fazemos e restringir nossas 

possibilidades de ação” (BALL, 2005, p.547). 

A inserção desses valores (performatividade e gerencialismo), denominados 

por Ball como tecnologias políticas, no currículo apontam para um processo de 

ressignificação dos objetivos da escola em prol da disseminação desses valores: 

 

Envolve uma mudança de perspectiva das “necessidades dos alunos” 
em direção a uma perspectiva das “necessidades institucionais”, 
inserida numa lógica paradoxal de disciplina de mercado, a qual 
sugere que os “interesses próprios” deste último - o mercado - levarão 
aos benefícios impessoais dos primeiros – os alunos (GEWIRTZ & 
BALL, 2011, p. 196) 

 

  
Esse processo de ressignificação altera a relação esperada entre o professor e 

o currículo. Olhando de maneira comparativa documentos produzidos num intervalo 

de tempo de quatorze anos, Parâmetros Curriculares Nacionais e Currículo Mínimo, 

percebe-se o enrijecer do discurso sobre as competências do professor da educação 

básica: 

 

Esperamos que os Parâmetros sirvam de apoio às discussões e ao 
desenvolvimento do projeto educativo de sua escola, à reflexão sobre 
a prática pedagógica, ao planejamento de suas aulas, à análise e 
seleção de materiais didáticos e de recursos tecnológicos e, em 
especial, que possam contribuir para sua formação e atualização 
profissional.(BRASIL, 1998, p. 5, grifo meu) 

 
 

 
A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro elaborou o 
Currículo Mínimo da nossa rede de ensino. Este documento serve 
como referência a todas as nossas escolas, apresentando as 
competências e habilidades que devem estar nos planos de curso e 
nas aulas (RIO DE JANEIRO, 2012, p. 2, grifo meu) 

 
 

Enquanto, em nível nacional, o documento curricular de 1998 se projeta, ainda 

que retoricamente, como um instrumento de apoio para a realização do trabalho 

pedagógico, convidando o professor a refletir sobre sua prática, o documento estadual 
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de 2012 determina o que deve constar nos planos de aula dos professores. Em um 

discurso o professor é referido como sujeito ativo do seu trabalho, executando a ação 

de refletir “para contribuir para sua formação e atualização profissional”. No outro, pela 

inequívoca prescrição a “todas as escolas” e  a apresentação das “competências e 

habilidades que devem estar nos planos de curso e nas aulas” o professor é vestido 

de passividade em relação ao seu fazer profissional, retirando o incentivo à reflexão 

sobre as orientações e o contexto da prática. 

Isso denuncia uma rápida transição no modo como o estado vê e trata o 

professor, distanciando-se do entendimento do professor como intelectual 

transformador (ainda que afirmado por Giroux em 1997 e não possamos afirmar que 

tal pretensão tenha existido em algum tempo), incluindo a dimensão reflexiva e ativa 

do trabalho docente e do currículo. Entendo que no Currículo Mínimo a compreensão 

de professor aproxima-se da que o define como sujeitos empresariais (BALL, 2002) 

que precisam dar conta das tarefas - competências e habilidades - solicitadas pelo 

seu chefe. 

Pensando dessa maneira, ferramentas acessórias do Currículo Mínimo como o 

Sistema Conexão Educação, a GIDE e o IGT se justificam pela função de vigilância 

sobre o trabalho de professores e diretores. Entretanto, essa forma de gerenciamento 

da educação não leva em conta a maneira como o professor reconhece a função de 

sua profissão e a assume para si mesmo, abrindo espaço para uma crise denominada 

por BALL (2002) de “esquizofrenia profissional” (p.2). 

Em meio a um emaranhado de orientações em tal nível de detalhamento sobre 

como se deve ensinar, o que se deve ensinar, e a quem se deve ensinar, não seria 

surpresa se o professor se visse desorientado e em conflito sobre o sentido da sua 

profissão. Muitas vezes as orientações dos documentos oficiais divergem das 

ideologias pessoais e das expectativas que o profissional havia formulado sobre o 

exercício da profissão durante a sua formação. Essas divergências podem implicar na 

forma como ele vai construir a sua identidade docente e se relacionar com o seu 

trabalho como aponta os estudos de Ball (2005; 2002) e Ravitch (2011). 
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 3.1 REGULAÇÃO E AUTONOMIA NO CONTEXTO DO CURRÍCULO MÍNIMO 

 

O Currículo Mínimo faz uso de diferentes estratégias para atingir o mesmo 

objetivo, sua implantação integral nas escolas da educação básica do Rio de Janeiro. 

Como apresentado no capítulo de metodologia, separei essas estratégias em duas 

categorias – estratégias de controle e estratégias de convencimento - para 

analisar os documentos. O que passo agora é destacar a presença de trechos 

documento em que reconheço discursos que representam esse duplo esforço 

estratégico para consolidação dessa política curricular.   

 Analisando a resolução SEEDUC-4.866/13, que regulamenta a implantação do 

Currículo Mínimo se percebe a dupla estratégia na contrariedade de pressupor um 

professor autônomo, anunciando retoricamente que o Currículo Mínimo visa “oferecer 

orientações”, para os professores (estratégia de convencimento), e ao mesmo 

tempo em que assume o caráter “convocatório”, (estratégia de controle), para todos 

os profissionais do estado envolvidos com a educação: 

 

Fica implantado o Currículo Mínimo para a Educação Básica do 
Estado, visando a oferecer orientação para os profissionais da rede de 
ensino, apresentando, assim, os conteúdos Mínimos que serão 
ministrados e as competências e habilidades que deverão ser 
desenvolvidas bimestralmente em cada ano/série, por disciplina, nas 
unidades escolares, conforme divulgado no site da Secretaria de 
Estado de Educação do Rio de Janeiro e através de material 
distribuído às unidades escolares da Rede Estadual de Ensino. (Rio 
de Janeiro, 2013, p.1) 

 
 

 Existe no texto Currículo Mínimo uma delimitação do campo de atuação dos 

profissionais da educação consoante com um projeto de escola pública delineado pela 

SEEDUC-RJ, que compreende que “a educação básica pública tem algumas 

finalidades distintas que devem ser atendidas pela escola [...] através do currículo [...] 

[que por sua vez deve] fornecer ao educando os meios para a progressão no trabalho, 

bem como em estudos posteriores” (Rio de Janeiro, 2012, p.2). Não coloco em 

questão um julgamento da qualidade sobre o que a SEEDUC-RJ compreende como 

a finalidade da educação pública, mas ressalto que os mecanismos de regulação do 

trabalho docente estão imbricados nessa finalidade, coagindo o professor a um 

caminho demarcado como certo. 
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 Esse movimento de direcionamento das práticas reconhece, retoricamente, a 

autonomia do professor (estratégia de convencimento), mas tem implicações no 

sentimento de perda desta autonomia dentro da profissão, pois essa aparece 

sequestrada para dentro da regulação (estratégia de controle). No texto, o Currículo 

Mínimo “respeita a autonomia”, mas obriga o professor a segui-lo no ano letivo: 

 

O cumprimento do Currículo Mínimo é obrigatório em sua totalidade 
no ano letivo vigente, respeitando a autonomia do professor para 
possíveis ajustes, no interior do Currículo Mínimo fixado para o 
ano/série de sua atuação, que melhorem a progressão do ensino das 
competências e habilidades desse Currículo de acordo com as 
necessidades da unidade/turma. (Rio de Janeiro, 2013, p.1) 

  
 

O espaço para decisões autônomas está programado dentro de um quadro 

específico de trabalho. Essa organização ressignifica a autonomia, quando ela é 

inserida dentro do contexto de regulação, mas é ao mesmo tempo retirada, surgindo 

uma autonomia prescrita (CHATZIS et al, 1999 apud LESSARD, 2006) em que “não 

se trata mais de reivindicar uma autonomia contra a organização, suas regras formais 

e sua hierarquia burocrática, mas de assumir a autonomia, a cooperação e a 

prestação de contas que a organização impõe aos seus atores” (LESSARD, 2006, p. 

145). Esse sentido de autonomia não está fixado e segue em disputa nas diferentes 

funções desempenhadas pelos professores no interior da estrutura curricular estadual 

que sustenta o Currículo Mínimo, como, por exemplo, na GIDE. Inspirando-se no 

trabalho de Lessard (2006), para Vasconcelos & Vilela (2017) a autonomia está 

associada aos mecanismos de regulação, mas não é ditada por eles, “ela é construída 

no diálogo com as regulações múltiplas” (p.159).  Assim, passa a existir no espaço de 

ação no qual “diferentes estratégias buscam regular o trabalho docente […] e no 

âmbito de suas práticas, os professores implementam táticas que modulam tais 

projetos de regulação. (SELLES & ANDRADE, 2016, p. 39). 

Entendo as estratégias de regulação como os mecanismos institucionalizados 

de prestação de contas que incidem sobre o trabalho cotidiano do professor, 

atribuindo um valor profissional. A instituição de um modelo de acompanhamento do 

cumprimento do Currículo Mínimo, definindo o papel fiscalizador a ser desenvolvido 

pelos professores de sala de aula, coordenadores e gestores em cada escola, 

presente na resolução SEEDUC-RJ 4.866/13 , dá mostras dessa regulação: 
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Fica instituído um modelo para acompanhamento do cumprimento do 
Currículo Mínimo, a fim de garantir sua efetiva implantação e 
possibilitar às unidades escolares o acompanhamento do progresso 
da aprendizagem dos alunos, corrigindo os desvios identificados ao 
longo do ano letivo: I- compete aos professores regentes declarar 
bimestralmente, no sistema Conexão Educação, as habilidades e 
competências desenvolvidas em suas turmas de suas respectivas 
disciplinas, bem como inserir observações sobre ajustes acerca da 
utilização do Currículo Mínimo; II - compete à Equipe de Gestão e de 
Coordenação Pedagógica das escolas e/ou ao IGT - Integrante do 
Grupo de Trabalho da unidade escolar - verificar as informações sobre 
o cumprimento do Currículo Mínimo junto aos professores regentes da 
unidade escolar. (RIO DE JANEIRO, 2013, grifo meu). 

 

 

3.2 QUAL É O PROFESSOR DO CURRÍCULO MÍNIMO DE BIOLOGIA DO RIO DE 

JANEIRO? 

 

Embora a resposta para essa questão não seja alcançada com a mesma 

facilidade de quando se busca um termo no dicionário, um modo de inquirir o que está 

envolvido nesta questão pode ser empreendido a partir da análise do documento 

curricular Currículo Mínimo e de resoluções e portarias que normatizam a implantação 

desse primeiro. Considerando que os documentos textuais de uma política são 

perpassados por interesses em estabelecer perfis, sua análise pode fornecer dados 

que ajudam a acessar não somente quais e como esses interesses se encontram 

diluídos nas páginas dos documentos. 

 Como mencionei no início do capítulo 3, uma ação marcante da Secretaria de 

Educação do Rio de Janeiro na política educacional do Rio de Janeiro foi a 

informatização de toda a rede pelo sistema conexão que aconteceu na gestão de 

Teresa Porto. A dedicação empreendida nesse projeto destaca a importância dos 

dados mensuráveis se comparados a outras demandas da educação. Essa 

preocupação por disponibilizar informações para produzir indicadores está atrelada à 

ideia de educação por competências, bem como ao desenvolvimento de uma cultura 

da auditoria (APPLE, 2005) no funcionalismo público que cobra a apresentação 

constante de evidências de desempenho. Essa correlação se torna mais clara quando 

o sistema conexão é anunciado com o objetivo de “contribuir para o desenvolvimento, 

a implantação e o acompanhamento de políticas educacionais voltadas para a 
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melhoria das taxas de desempenho, rendimento e conclusão [...][afim de] tornar o 

Estado do Rio de Janeiro modelo em gestão escolar” (RIO DE JANEIRO, 2010). 

 Os incisos apresentados acima representam tanto uma estratégia de 

convencimento quanto de controle, pois tenta-se justificar a implantação do 

Sistema Conexão, buscando a aceitação dos professores, mas não deixa de impô-lo. 

Com a informatização das informações o Sistema Conexão pode ser visto como uma 

janela espelhada posta entre a escola e a SEEDUC-RJ, em que o lado espelhado fica 

voltado para a sala de aula e à secretaria reserva-se a visão privilegiada sobre o que 

acontece no ambiente, ao mesmo tempo em que é protegida pelo anonimato. É uma 

maneira desta secretaria de educação de monitorar o trabalho da escola, desenvolver 

políticas para implantação nas mesmas remotamente, sem um confronto real com a 

realidade escolares. A aparente falta de necessidade de interação no plano concreto 

entre a secretaria estadual e a escola para entender suas debilidades destaca a 

ascensão dos fatores objetivos em detrimentos dos subjetivos para estabelecer 

critérios de qualidade da educação. 

 Na busca por retificar a importância do sistema conexão, em 2012 a SEEDUC-

RJ lança a resolução nº 478426 que atribui responsabilidades pelas informações 

prestadas no sistema. Num esforço para estabelecer uma cultura de produção de 

evidências e retificar a necessidade de acesso às informações, a SEEDUC-RJ 

estabelece uma dinâmica de vigilância entre professores, pedagogos, diretores e 

secretaria escolar para forçar o lançamento de dados na plataforma e atestar a 

validade das informações, sob pena de “instauração de processo administrativo 

disciplinar” (Art. 8º § 5º) (Estratégia de controle). Além da importância dedicada a 

aspectos mensuráveis do processo educativo há uma investida na criação de um 

ambiente de vigilância contínua dentro das escolas. Esse interesse pela 

reorganização dos relacionamentos profissionais aponta para o que Ball (2006) 

destaca como uma mudança na tecnologia de controle estatal, que ganha 

características de um controle a distância e está relacionada à “transformação dos 

valores e culturas do setor público [...][germinando nele] discursos de excelência, 

efetividade e qualidade e a lógica e cultura do novo gerencialismo” (p.12). Nessa 

perspectiva, há o encorajamento da “autovigilância e mútua vigilância” que 

                                                           
26http://www.rj.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=45b12728-da36-4798-bd64-
a45dd92511b9&groupId=91317 acessado em 13/12/17 às 17:57 
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redimensionam as relações profissionais e adicionam sentidos de responsabilização, 

competição e comparação, ao mesmo tempo em que desvalorizam as relações de 

cooperação mútua e coleguismo entre os professores.  

 Com base no exposto, podemos começar uma investida em delinear o perfil de 

professor imaginado pela SEEDUC-RJ como um funcionário que deve relatar suas 

ações de trabalho no Sistema Conexão e comprovar a eficácia do exercício de sua 

função, entendimento que se aproxima do perfil esperado de um funcionário num 

cargo de vendas de uma empresa privada. Entretanto, as dinâmicas e as dificuldades 

desses profissionais hipoteticamente comparados são de ordens diferentes. Enquanto 

um deve se preocupar em convencer o cliente momentaneamente a levar um serviço 

ou produto para casa, o professor tem o trabalho de convencer o aluno diariamente 

da importância do seu produto (conhecimento) para sua vida. A dimensão temporal e 

emocional dos relacionamentos estabelecidos nessas duas profissões é radicalmente 

distinta. Isso não significa dizer que não deve haver controle por parte do estado ou 

prestação de contas por parte do professor, mas entender que a natureza dessa 

relação não pode ser resumida numericamente e tampouco valorada pelas variáveis 

quantificáveis do processo. 

 Seguindo o desenho ressaltado acima, o Currículo Mínimo de Ciências e 

Biologia esconde um perfil de professor que se encaixa nas características expostas 

anteriormente, ou seja, atende a comandos. O foco dado ao conhecimento específico 

e à capacidade de trabalhar com o modelo de desenvolvimento de competências e 

habilidades estabelece o segundo estereótipo que se funde ao primeiro. A capacidade 

de executar ordens sobre o que deve ser ensinado ganha preponderância no papel 

do professor uma vez que o currículo “apresenta as competências e habilidade que 

devem estar nos planos de curso e nas aulas [...][criando] um solo firme para o 

desenvolvimento de um conjunto de boas práticas educacionais” (RIO DE 

JANEIRO, 2012, p. 2, grifo meu). Ou seja, ao atender aos comandos, executando as 

tarefas, o professor qualifica sua prática como a de um ‘bom professor’. 

 É possível concluir que ao determinar as habilidades e competências que 

importam e definir o que seriam boas práticas educacionais, há uma retirada do papel 

reflexivo do professor na sua profissão, passando a destacar o professor que 

consegue transmitir os itens já definidos pela secretaria do estado. O professor tem o 

seu papel ressignificado e o novo sentido atribuído o coloca numa perspectiva em que 
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ele “está presente, tem de ser levado em consideração, mas sua voz não é essencial 

para fixar o desfecho dos acontecimentos” (NÓVOA, 1999, p.5). Nesse modelo de 

professor há perda do poder de decisão sobre quais 

habilidades/competências/conhecimentos devem ser desenvolvidas nos alunos e de 

julgamento sobre as práticas pedagógicas. 

 Corroborando o argumento de marginalização da ação reflexiva inerente à 

prática do professor, a resolução SEEDUC-RJ Nº 4866 que dispões sobre a 

implantação do Currículo Mínimo anuncia o mesmo como um documento que orienta 

os planos de aula “visando a garantir a efetiva aprendizagem dos conteúdos, 

competências e habilidades básicas e essenciais a cada ano/série” (Rio de Janeiro, 

2013, p. 1). Com essa estratégia de controle, retira-se das mãos do professor a 

decisão sobre o que é conhecimento essencial a cada ano/série desprezando o 

conhecimento experiencial que o professor possui sobre as necessidades de cada 

turma individualmente. 

 Além disso, o documento SEEDUC-RJ nº 4866/2013 aprofunda essa estratégia 

de controle ao reiterar a cultura da auditoria e instituir um “modelo de 

acompanhamento do cumprimento do Currículo Mínimo, a fim de garantir sua efetiva 

implantação” (RIO DE JANEIRO, 2013, p. 2). Ao lado disso, a cultura de vigilância 

entre os pares designa integrantes do grupo de trabalho da unidade escolar – IGT 

(gestores e pedagogos) - para verificar os planos de curso e os dados apresentados 

no sistema conexão. Essa reestruturação da dinâmica de prestação de contas é 

exemplo da incorporação do modelo de tecnologia de controle a distância mencionado 

anteriormente, de modo articulado, ao passo que usa combinações de práticas micro-

disciplinares, que povoam o interior da escola a partir de figuras de liderança, para 

tornar o gerenciamento “’não mais restrito a autorizar e impor regras e procedimentos, 

mas a ‘determinar como empregados deveriam pensar e sentir sobre o que 

produzem’” (WILMONT, 1993 apud BALL, 2006, p. 15). Essa articulação ilustra o 

quanto o professor é levado a reformular os conceitos de qualidade e profissionalismo 

a partir dos ideais de performatividade, gerencialismo e forma de mercado 

aproximando a profissão docente dos regimes empresariais-mercadológicos 

(CLARKE & NEWMAM, 1992 apud BALL, 2006, p.13). 

Na perspectiva de iniciar um movimento de escuta para compreender a relação 

dos professores com a proposta curricular do Estado do Rio de Janeiro e as maneiras 



74 
 

particulares dessa apropriação, trilho o meu caminho investigativo analisando 

entrevistas desses atores e autores de suas histórias. 

 

3.3 OUVINDO OS DOCENTES: UMA POSSIBILIDADE DE DIÁLOGO ENTRE 

PROFESSOR E CURRÍCULO 

 

 Em meio a produções curriculares que se apresentam como mediadoras de 

uma nova realidade global em que os jovens estão/serão inseridos após o processo 

de escolarização, os sentidos atribuídos ao papel do professor da educação básica 

sofrem ressignificações em diversas instâncias da docência. As definições sobre a 

qualidade do profissional são construídas sobre parâmetros reformulados do que se 

espera de um professor e implicam na forma com que o profissional se compreende 

dentro da profissão. Assim, o currículo assume um papel que supera a visão do 

mesmo como uma ferramenta estática e diretiva, e se torna um elemento provocador 

de reflexões sobre o fazer docente, de maneira direta ou indireta, na medida em que 

o currículo se estabelece como um território de disputa de sentidos. 

 Para GOOSON (2011) o duelo sobre o sentido de ser professor aflora à medida 

que o currículo se revela em dois níveis: o currículo prescrito e o currículo ativo. O 

primeiro está no âmbito legal e organizacional da instituição, e o segundo representa 

a ação na sala de aula, a interpretação do texto do currículo no cotidiano escolar. 

Esses dois níveis estão a todo o tempo disputando sentidos de conhecimento e 

implicando um na construção do outro. Por isso, se estabelece uma relação em que o 

“que está prescrito não é necessariamente o que é apreendido, e o que se planeja 

não é necessariamente o que acontece” (p. 78) 

 Posto isso, entendo que a identidade profissional do professor se constrói em 

processos que são permeados por negociações internas em que “sentidos de 

currículo são aceitos ou não fazendo com que as identidades se constituam na medida 

em que se identificam com determinados sentidos” (CRAVEIRO & BORGES, 2015, 

p.90). Assim, não é possível pensar em uma identidade fixada por uma proposta 

curricular, mas em identidades que podem emergir das apropriações particulares das 

propostas curriculares. 
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 Como proposta para compreender esse processo de apropriação me aproximo 

do conceito de encenação de políticas desenvolvido por Stephen Ball na medida em 

que este autor entende o professor como agente de interpretação e tradução das 

políticas, estabelecendo uma relação ativa entre os professores e as políticas 

educacionais, como por exemplo o Currículo Mínimo. Para Ball, a interpretação e a 

tradução são processos de decodificação das políticas e “tomada de significados que 

relaciona o maior com o menor [...][e que colocam em contraponto] as consequências 

que poderiam resultar do agir ou não” (BALL et al, 2016, p.68). Nessa perspectiva, os 

professores são compreendidos como indivíduos reflexivos sobre seu trabalho, 

capazes de ressignificar as políticas, e que mobilizam referências pessoais de sua 

trajetória e referências do contexto escolar situado para pensar a ação dessas 

políticas na prática, fazendo do exercício da tradução “um terceiro espaço entre a 

política e a prática” (BALL et al, 2016, p.69). 

 

3.4 OS SUJEITOS DO CURRÍCULO 

 

 Num movimento para compreender esse espaço de reinterpretação das 

políticas educacionais realizei entrevistas com três docentes da rede estadual do Rio 

de Janeiro, duas professoras e um professor, com características e idades diferentes, 

que denominarei de professores P1, P2 e P3, respectivamente27. Cheguei a esses 

professores da rede estadual por indicação de diferentes professores do Programa de 

Pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense e que possuem 

ou possuíram ligação com o PIBID em algum momento, embora este fato seja apenas 

um incidente. Passo a caracterizá-los profissionalmente para melhor conhecer o 

contexto de suas falas: 

 

 

 

                                                           
27 Não utilizarei o nome dos professores devido a solicitação de omissão por um dos participantes das 
entrevistas. 
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3.4.1 PROFESSORA P1 

 

P1 possui mais de 30 anos de magistério, e entrou para a rede estadual de 

educação em 2011, atuando a maior parte da vida profissional em escolas particulares 

“de elite”, como assim foram por ele caracterizadas. Possui como formação inicial um 

curso de Licenciatura Curta em Ciências acrescido de complementação pedagógica 

em Biologia e outra em Matemática. No momento da entrevista P1 estava inserida no 

contexto do PIBID, recebendo alunos de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFF, 

bolsistas deste Programa, para acompanhar suas aulas.  A entrevista com o professor 

1 (P1) ocorreu no final de 2016, próximo às férias escolares. A entrevista foi realizada 

na escola onde este professor leciona, com duração de aproximadamente 40 minutos. 

 

3.4.2 PROFESSORA 2 

 

A professora 2 (P2) possui 18 anos de magistério na rede pública estadual do 

Rio de Janeiro e também dá aulas em colégio particular de Niterói. P2 é formada em 

Licenciatura Plena em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, onde seguiu a carreira acadêmica concluindo mestrado e doutorado em 

Ecologia Vegetal na mesma instituição. O P2 também é professora atuante do PIBID 

na escola estadual em que leciona. A entrevista com esta professora ocorreu em 

meadas de 2017 próximo ao período de recesso escolar de julho. A entrevista foi 

realizada na escola, na sala dos professores, durante um dia comemorativo na 

instituição (Festa Junina). A entrevista durou cerca de 30 minutos 

 

3.4.3 PROFESSOR 3 

 

 P3 é graduado em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, possui mais de 

30 anos de magistério, deste tempo, a maior parte dedicada a cursos preparatórios 

para o vestibular em colégios do Rio de Janeiro e de Niterói. Ele entrou na rede 

estadual de educação no início dos anos 2000 e passou a se dedicar exclusivamente 
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à educação pública a partir de 2007. Este professor dá aulas de Biologia para turmas 

do Curso Normal (preparação de professores)28. O P3 também era professor ligado 

ao PIBID dentro da escola estadual em que atua. Com o professor 3 (P3) a entrevista 

aconteceu em julho de 2017 e foi realizada nas dependências da Faculdade de 

Educação da UFF e teve duração aproximada de 30 minutos. 

 Faço esse esclarecimento inicial dos atores das minhas entrevistas porque 

concordo com Tardif & Raymond (2000) que as experiências pessoais e as histórias 

de vida invadem o campo profissional e implicam na forma como enxergamos a 

profissão, interconectando a percepção do presente com as experiências vividas. 

Durante as entrevistas essa perspectiva ficou bastante evidente quando os 

professores P1 e P3, que têm mais de 30 anos de magistério e experiência em escolas 

públicas e privadas, invocavam a experiência dos anos de profissão tanto para 

legitimar as escolhas pedagógicas quanto para comparar situações entre vivências 

passadas e presentes. Assim, esclarecer o local de onde esses professores falam 

contribui para entender a construção do discurso deles sobre o Currículo Mínimo e a 

escola pública.  

 Para a análise dos depoimentos docentes busco dialogar com o conceito de 

“(re)profissionalização docente” proposto por Ball (2005) e por outros autores, como 

por exemplo, com Selles & Andrade (2016) para examinar suas falas, expondo as 

tensões entre os mecanismos de regulação e autonomia docente. Compreendo que o 

trabalho docente, de modo geral e de modo particular no estado do Rio de Janeiro, 

vem sofrendo com as constantes investidas da SEEDUC em ressignificar os sentidos 

da profissionalização desse trabalho, nem sempre com o reconhecimento da natureza 

do magistério. A princípio gostaria de explicitar que concordo com Selles & Andrade 

(2016) ao reconhecer a regulação de modo “polissêmico”, podendo surgir de 

diferentes fontes, como a burocracia estatal, as forças de mercado, a força do campo 

acadêmico, as relações locais de poder e a própria estrutura das disciplinas, no caso 

do contexto escolar. Para essa pesquisa, focalizo os mecanismos de regulação 

associados à SEEDUC-RJ pautando-me na ideia de regulação como “conjunto de 

regras, convenções e mecanismos de controle implantados por uma autoridade para 

orientar as ações de atores sobre os quais ela exercer um certo poder” (LESSARD, 

                                                           
28 O Curso Normal em Nível Médio, de acordo coma LDB 9394/96 art. 62, forma professores para 
atuarem na Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais 
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2006, p.145). Dentro dessa definição, o Currículo Mínimo e as ferramentas acessórias 

de sua implantação podem ser compreendidos tanto como mecanismo de controle 

quanto de regulação do trabalho docente, pois representam uma nova organização 

profissional que implica aos trabalhadores, conforme assinala Lessard (2006):   

 

No contexto de uma organização do trabalho pós-tayloriana, os 
trabalhadores seriam forçados a funcionar dentro de um quadro de 
ação autônomo, cooperativo e que compromete toda a sua pessoa. 
Não se trata mais de reivindicar uma autonomia contra a organização, 
suas regras formais e sua hierarquia burocrática, mas de assumir a 
autonomia, a cooperação e a prestação de contas que a organização 
impõe aos seus atores. (p.145).  

 

 

 Dito isto, e para melhor compreensão da análise das entrevistas que trago a 

seguir, recordarei as três categorias de análise apresentadas no capítulo de 

Metodologia, sendo elas: Concepção de currículo, que busca identificar o sentido do 

Currículo Mínimo para os professores; Metodologia de trabalho, que se relaciona a 

como o professor reconhece sua forma de trabalho na sala de aula e na escola; e 

Mecanismos de resistência, uma tentativa de capturar comportamentos que denotam 

resistência ao Currículo Mínimo. 

 

3.5 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

3.5.1 CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO MÍNIMO 

 

Quando os depoimentos docentes são analisados no marco desta dissertação, 

é possível compreender que suas concepções sobre o currículo Mínimo parecem 

convergir para o entendimento do mesmo como organização sistemática de conteúdo 

obrigatório a cada ano/série. O entendimento de currículo se encontra sempre 

associado a uma dimensão de prescrição estática, prevalecendo uma dimensão 

descritiva dos conteúdos, quando afirmam que é: “uma proposta que você tem que 

trabalhar naquele seu tempo [...] aquela listagem de conteúdos” (P3), interpretados 
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como “tópicos” em “uma folha de papel” (P1) ou uma forma de “padronizar os 

conteúdos nas escolas” (P2).   

 Nessas fala se percebe que a separação acrítica entre política e currículo acaba 

estigmatizando as resoluções e portarias como se fossem as únicas pertencentes ao 

universo político, e por essa conexão são militantemente (ou ingenuamente) afastadas 

do processo educacional pelos professores que não as entendem como pertencentes 

ao universo do seu trabalho. Esse rompimento entre o político e o pedagógico leva ao 

desconhecimento dos documentos oficiais, pois quando abordados sobre o tema os 

docentes entrevistados respondiam não se importar, desconhecer ou que 

simplesmente não eram relevantes para o seu trabalho.   

 A própria resolução SEEDUC-RJ 4.866/2013 que regula a implantação do 

Currículo Mínimo nas escolas do Rio de Janeiro recebeu tratamento negligenciado 

pelos docentes entrevistados. Sobre o conhecimento dessa resolução as repostas 

foram: “não procuro ver” (P3); “não li a fundo não, só passei o olho. O que teria de 

interessante ali? ” (P 2); ou “ih, nem olho essas coisas, nem olho. Nem sei o que diz 

essa resolução” (P1). Há um afastamento, que se fosse uma repulsa, dos documentos 

pois são compreendidos como pertencentes à esfera política e não ao domínio de sua 

ação profissional. O Saerjinho, que parece se enquadrar nessa categoria, é alvo do 

mesmo afastamento: “confesso a você que eu nunca me preocupei com isso, essa 

não é a minha preocupação. Minha preocupação é ensinar sempre, eu sou um 

educador [...] essas avaliações são para político ver [...] para dizer que está tudo bem” 

(P2). Todas essas falas reforçam a desconexão feita entre o currículo Mínimo e as 

outras ferramentas, como as avaliações e as resoluções e se fixam na dimensão 

cotidiana do trabalho na sala de aula. Valendo-se da formulação de Maurice Tardif 

(2002) quando afirma que os saberes docentes são “pragmáticos” isto é, “[...] saberes 

sobre o trabalho, ligados às funções dos professores. E é através do cumprimento 

dessas funções que eles são mobilizados, modelados, adquiridos, como tão bem o 

demonstram as rotinas e a importância que os professores dão à experiência. (p.105). 

Pode-se entender que, pelas falas dos docentes entrevistados, a significação do 

currículo Mínimo se circunscreve ao que e como o devem proceder junto às suas 

turmas, diante dos impositivos da SEEDUC-RJ, ou seja, “servem de base ao ensino” 

(p.105). 
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 Se é possível afirmar que as dimensões pragmáticas formam o cerne das 

preocupações dos docentes, não se pode negar que essa compreensão do currículo 

deslocado da esfera política não está totalmente eclipsada nas falas dos docentes. 

Enquanto a natureza das críticas direcionadas ao currículo não são voltadas aos 

aspectos estruturais, a falta de participação dos professores na formulação é 

registrada, no mínimo, como um descontentamento: “muito vago [...] a forma como foi 

redigido deixou a desejar” (P. 2); “O currículo [...] foi passado por cima dos 

professores. Foi uma equipe que foi eleita para fazer, foi feito e estava aí, engoli [...] 

eu acho que ninguém melhor do que a gente para saber [...] o que é pré-requisito do 

ano anterior, e eu não vi isso” (P. 1), ou sobre a falta de tempo para cumprir todo o 

cronograma de conteúdo.  

 Se não houve críticas a ideias de educação subjacentes à unificação de um 

currículo, ou nos sentidos de educação em disputa nessa formatação de escola, a 

constatação de sua não participação no processo gerou um desconforto, e no limite, 

uma desconfiança sobre as motivações e sobre possíveis discordâncias sobre o que 

foi “entregue” ao professorado. Ainda assim, a preocupação central voltada a como 

colocar em prática o que é prescrito fala sobre o quanto esses sistemas estão 

naturalizados dentro da educação e a forma dissimulada que contribuem para a 

construção de papéis docentes pré-determinados. 

  

3.5.2 METODOLOGIA DE TRABALHO 

 Embora as falas dos docentes mostrem uma forte relação do seu trabalho com 

o cumprimento dos conteúdos, outras questões referentes à prática docente emergem 

como uma força que se pretende autônoma e que está alicerçada na experiência 

profissional, complexificando o sentido que atribuem ao currículo Mínimo. Por 

exemplo, a experiência se torna ponto de partida para a prática em sala de aula, se 

colocando à frente do currículo prescrito:  

“devido a minha experiência de trabalho, pra mais de trinta anos de 
sala de magistério, eu tenho uma boa organização mental, eu saio de 
casa sabendo exatamente aquilo que eu vou fazer” (P3). 

 

“Eu nem faço planejamento! Quem está em classe há trinta anos em 
sala de aula não faz mais isso, quer dizer, eu até fiz muito 
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planejamento na minha vida do início, atualmente, assim, eu não faço, 
mas eu sei o que tenho que dar” (P1). 

 

 Diante dessas falas pode-se refletir que há uma legitimação do saber 

profissional do “saber o que tem que dar” que decorre da experiência em sala de aula. 

Isso se torna um domínio próprio no seu trabalho, como se estivessem num lugar 

seguro. E essa vivência lhes confere a licença para dispensar ou colocar o currículo 

Mínimo como coadjuvante, pois ela lhes confere uma bagagem que os permite ir pela 

“intuição, aquilo que eu posso levar de conhecimento” (P 3), ou como coloca a outra 

professora “eu não uso o texto básico do currículo, o texto base é que vai ser inserir 

[na minha prática]” (P 1).  Tanto a subversão da lógica impositiva do currículo 

verticalizado, como o uso da intuição para escolhas metodológicas são 

fundamentalmente construídas a partir de experiências passadas que conferiram ao 

profissional a capacidade de analisar situações do universo da prática e tomar 

decisões conscientes de trabalho, o que para Ball (2005) é o verdadeiro 

profissionalismo.  

 Dessa maneira o profissionalismo está, por sua vez, fundido tanto na 

experiência profissional quanto na experiência pessoal, que se interrelacionam, se 

mesclam e afloram na metodologia de trabalho dos professores. É possível entender 

que produzem os sentidos que os docentes atribuem ao ensino de Ciências e Biologia 

de maneira interna e pessoal para as suas práticas, fazendo com que esse processo 

sofra menor influência de prescrições curriculares, ou no limite, os professores não se 

tornem refém delas.  

 Neste quadro de possibilidades experienciais, verifica-se por suas falas que, 

entre os professores entrevistados, a compreensão de ensino de ciência que ganha 

destaque no discurso sobre as suas práticas é uma ciência para a dia-a-dia: 

 

Eu começo sempre as aulas a partir das experiências deles, toda 
aula, todos os assuntos que eu vou começar [...] a partir das 
histórias eu começo as aulas, sempre trabalhar a Ciências com 
o dia-a-dia deles. [...] eu quero trabalhar assim, é assim que eu 
gosto de trabalhar, fazendo para o dia-a-dia, a ciência do dia-a-
dia. (P1)   

 



82 
 

Gosto muito de levar o aluno a refletir sobre a Biologia do dia-a-
dia, o que eu acho que é interessante para o aluno e tentar 
contextualizar. É o que eu procuro fazer o tempo todo dentro 
desse Currículo Mínimo, eu não fico exatamente naquela coisa 
que eu tenho que cumprir, eu vou contextualizando e aí vou 
caminhando dentro do currículo. (P3) 

 

 Essa conexão entre a ciência e o dia-a-dia aproxima as experiências pessoais 

com as experiências de trabalho e as enxergam como potencializadoras na apreensão 

de conceitos técnicos. Passo a compreender que essa visão extrapola a relação 

aluno-conhecimento e também se firma na relação professor-conhecimento, uma vez 

que a partir das significações pessoais determinados conhecimentos ganham status 

como algo “necessário” ou central nas escolhas curriculares e metodológicas dos 

professores. Esse parece ser um critério de escolha construído a partir das suas 

experiências docentes, alicerçadas sobre fontes diversas, conforme o entendimento 

de Tardif (2002). Ainda que as falas não possibilitem identificá-las, certamente pode-

se atribuir a elas o “assoalho” seguro sobre as quais selecionam os componentes 

curriculares, venham eles de orientações mais próximas em sua escola, sejam de 

currículos produzidos em instâncias estatais como a SEEDUC-RJ. 

 As referências que os docentes fizeram ao livro didático, mostram como 

também se tem aí uma questão peculiar nessa construção de significados sobre o 

currículo. Ou seja, o papel que o livro didático assume na educação básica. Considerar 

o livro didático como currículo escrito, como dimensão prescrita do trabalho curricular 

docente, conforme afirma Goodson (2013) pode ser importante para esta reflexão. 

Embora não seja oficialmente considerado como um currículo, por vezes os livros 

didáticos assumem essa posição na rotina de trabalho dos professores, produzindo 

sentidos de currículo que foram internalizados pelos professores e que povoaram e 

povoam as práticas docentes. Assim, as escolhas dentro do contexto da prática, 

legitimadas pela experiência dos docentes entrevistados, também estão imbricadas 

em propostas curriculares anteriormente produzidas e que foram aceitas, por razões 

diversas, como modelo. Interessa-nos pensar em que medida os sentidos atribuídos 

ao currículo Mínimo se entrelaçam ao uso do livro didático pelos docentes, 

centralizando ou não suas atividades junto às turmas.  Com efeito, essa relação entre 

o professor e o livro didático é refletida nos depoimentos docentes, mostrando 
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preocupação em conectar a orientação curricular vigente com os livros anteriormente 

adotados: 

os livros que são adotados nas escolas, eles não acompanham esse 
conteúdo do Currículo Mínimo, então muitas vezes a gente fica sem 
material de livro didático para poder seguir com os alunos, então a 
gente tem que deixar uns livros sempre na escola, usar outras 
estratégias para conseguir ter um livro didático, pra conseguir ter um 
material para trabalhar. (P2) 

 

Os livros eram pra ser da seguinte formar 1, 2 e 3 , mas o Currículo 
Mínimo tá espalhado pelos três livros e eu não posso entregar ao aluno 
os 3 volumes isso é um complicador, porque o livro entregue é de um 
currículo nacional e eu preciso cumprir um currículo estadual (P3, grifo 
meu). 

 

 Essas falas mostram o desconforto de abandonar materiais tradicionalmente 

usados e buscar correspondência entre orientações curriculares díspares, elaboradas 

nas esferas federal e estadual. Ainda que não tratado como um currículo, mas como 

material de apoio, a significação curricular dos livros didáticos se acentua nas falas 

dos docentes, mostrando que estes são mais do que um repositório de conteúdos, 

mas um guia curricular a ser seguido nas aulas que ministram. Assim, pode-se 

entender que a ideia de currículo se aproxima do conteúdo exposto no livro didático, 

mas ganha lugar de destaque na metodologia de trabalho desses professores, de 

forma que uma desconexão entre os livros anteriormente utilizados e o novo currículo 

do Estado se torna um complicador para sua atividade profissional.  

 A forte ligação entre a prática docente e o livro didático ratifica a ideia deste 

como ferramenta de orientação curricular, ou de currículo escrito em disputa com o 

Currículo Mínimo. A fala do P3 explicita o entendimento do livro didático como um 

representante do currículo nacional, embora o currículo nacional com uma grade de 

conteúdos cronologicamente organizados, não exista. Essa sensação explicitada por 

P3 se aproxima da compreensão de Apple (2013) sobre o livro didático como um 

“currículo disfarçado”, definido pela “complicada inter-relação entre as políticas de 

adoção de livros didáticos do Estado e o mercado editorial que publica esses livros” 

(p.75). Assume assim a existência de um currículo antes do currículo, que povoa a 

mente dos professores e contribui para a construção do significado de currículo e da 

legitimação de determinado conhecimentos. Por consequência, contribui para decisão 
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sobre suas escolhas metodológicas, sobre rejeitar ou incluir novas orientações 

curriculares instituídas pela SEEDUC-RJ.  

 Outra questão que se destaca como relevante na forma como os professores 

se relacionam com o trabalho docente, e como constroem significados para o currículo 

único, é a identificação pessoal com o trabalho na educação pública. Os relatos das 

histórias pessoais dos professores entrevistados com a escola pública deixam 

transparecer um quase “romance nostálgico” com a educação pública que ajuda a 

guiar as práticas no presente:  

 

Entendo que eu posso contribuir bastante com a experiência que eu 
tive ao longo do tempo. Eu tento fazer sempre o melhor por aquelas 
pessoas [alunos] que têm muita dificuldade[...] eu sou fruto da escola 
pública, só estudei em escola pública[...] então eu vejo a dificuldade 
daquelas pessoas [alunos] e a gente tenta sim trabalhar com eles (P3) 

 

Eu sou fruto de escola pública, e eu tive possibilidade de fazer 
faculdade pública também, mas eu tive isso graças aos meus 
professores. Eu tive ótimos professores na escola pública. Hoje em dia 
não, hoje em dia você só tem bons professores se você for para uma 
escola particular. A minha filosofia é essa, eles [alunos da escola 
pública] têm direito sim aos bons professores, e eu dou a mesma aula 
para ele que eu dava nas escolas particulares. (P1) 

 

  Essa conexão desperta significados de responsabilidade para com o outro à 

medida que o professor identifica o aluno como igual num processo de empatia. 

Adicionado a essa identificação pessoal está a identificação com a missão da 

disciplina Biologia, o compromisso de transmitir conhecimentos específicos da área 

legitimados historicamente e que contribui para a manutenção do status que a 

disciplina acumulou, bem como a função social do conjunto de conhecimentos que 

abarca a Biologia. Dessa maneira os professores, atores desse contexto, se veem 

responsáveis por aturar em duas frentes distintas (mas interligadas), a missão da 

disciplina e a missão pessoal. Nesse encontro de responsabilidades, empregam uma 

“gama de recursos ideológicos e matérias à medida que prosseguem com suas 

missões individuais e coletivas” (GOODSON, 1997, p.43).  

 Essa identificação parece contribuir para o ritmo e o modo de trabalho feito na 

escola, ou tornar o aluno perceptível como pessoa. De certa forma, os docentes 
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reconhecem que a dimensão “aluno” parece se contrapor ao que está previsto no 

currículo Mínimo ou no Saerjinho, visto que estes têm outras referências, 

consideradas insuficientes ou inapropriadas: 

 

Eu acho que o aluno é o termômetro né, ele vê o que tá sendo 
trabalhado, eu acho que o termômetro tá ai, não é o Saerjinho não é 
nada disso, é o aluno mesmo. Eu vejo nesse sentido [...] Minha 
preocupação é ensinar sempre, eu sou um educador, não são essas 
avaliações que é pra político ver, que é para político dizer que tá tudo 
bem ... isso eu não aceito... eu tenho consciência que eu faço o meu 
melhor... então os alunos são o termômetro eu entendo dessa forma. 
(P3) 

 

 Essa fala ilustra a preocupação que professor possui com o aluno colocando-o 

no centro do processo educacional, mais uma vez mostrando que a significação 

curricular é perpassada pelo sentido de missão profissional que carrega. Isso 

configura-se como conflitivo para os docentes, já que representa deixar de obedecer 

ao que é prescrito pela SEEDUC-RJ. Em outras palavras, a significação de que o 

currículo Mínimo é algo a ser cumprido porque será avaliado pelo Saerjinho parece 

valer menos do que o cuidado que os docentes têm com seus alunos, uma vez que o 

compromisso mais amplo com suas turmas lhes parece uma tarefa intransferível. Esta 

mostra ser uma preocupação que se afasta da relação com índices avaliativos e faz o 

movimento de aproximação da orientação curricular com a necessidade do aluno, no 

sentido de uma formação para a vida. Esta preocupação denota o entendimento do 

aluno como uma pessoa para além da escola, pois mostra mudanças que produzem 

apelos à sensibilidade profissional para tratar com elas. Aos docentes parece que isso 

não poderia ser previsto no currículo Mínimo: 

 

eu acho que a cada ano eu vou mudando, agora essa mudança eu 
acho que vem dos alunos, do que eu sinto que a turma tá querendo[...] 
então assim, eu vejo que eu venho mudando, mas essa mudança não 
é por conta do currículo, não é por conta de nada, é por conta dos 
alunos. (P1) 

 

 Assim, as estratégias metodológicas empregadas no cotidiano da sala de aula 

são determinadas pela interação com os alunos e com o ambiente social a partir da 
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perspectiva do professor sobre aquele contexto. O professor parece não ver 

mudanças nestas estratégicas vindas do currículo Mínimo. Este acaba secundarizado 

por esses outros indicadores, como a tecnologia, na hora de construir a aula.  

 

O currículo Mínimo não mudou a minha dinâmica de sala de aula[...] 
porque aquele conteúdo sempre foi abordado daquela forma, então 
não teve nada novo. Apenas as atualizações que tem dentro de cada 
assunto né[...] o que mudou foi a tecnologia. Porque para mim assim, 
o quadro branco melhorou muito, eu assim como professora passava 
mal com aquele pó de giz. Então o quadro branco, data show, 
PowerPoint, (...) eu trabalho muito nas minhas aulas com projeção, 
filme, jogo. (P2) 

 

 De modo geral, pode-se entender pelas falas dos professores que a experiência 

pessoal é o fio condutor de suas escolhas metodológicas. Os documentos de 

orientação estão sempre submetidos a julgamento não apenas baseados em suas 

crenças pessoais sobre a educação como também na experiência de sala de aula de 

cada um. Essa apropriação (re)significada das decisões burocráticas em relação à 

educação se aproxima do que Ball define como encenação de políticas (2016), uma 

vez que o texto do documento é constantemente reinterpretado e adaptado a cada 

realidade e a cada experiência individual de formação. Nessa constante 

reinterpretação criam-se espaços de resistência. 

 

3.5.3 MECANISMOS DE RESISTÊNCIA 

 

 Estas estratégias de regulação, embora formem uma “parede” em torno da 

atividade docente, possuem pontos fracos que podem ser (e são) explorados pelos 

professores para contorná-la e estabelecer comunicação com algo que está fora de 

seu alcance. Essa arte de encontrar brechas representa um modo de resistir, que 

utiliza da experiência e das relações de trabalho locais para interferir nas orientações 

prescritas do trabalho pedagógico. 

 O que busco defender aqui é ideia de um professor como detentor de 

habilidades, que dentro desse contexto de regulação, consegue encontrar espaços de 

ação autônoma, que o permita realizar uma “prática intelectual e social [na qual] se 
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articulam diferentes saberes [que permitem] a consolidação dos professores como um 

grupo profissional” (Vasconcelos & Vilela, 2017, p.161). 

 Os processos de resistências capturados nas entrevistas estão alinhados a um 

sentimento de desvalorização do saber profissional docente internalizado a partir da 

experiência escolar. Há uma falta de identificação com a proposta curricular da 

SEEDUC-RJ, que é colocada como distante da realidade dos professores da 

educação básica. Estes não se reconhecem dentro daquele quadro, gerando uma 

insatisfação geral com o modelo de currículo e um descrédito nas possibilidades de 

mudança que poderia promover. Isso parece levar a atitudes resistentes sobre o 

currículo Mínimo, sobretudo por não ter levado em conta os riscos do distanciamento 

com o professorado na sua construção: 

 

Eu acho que foi uma coisa boa [o Currículo Mínimo], que veio pra 
facilitar, o problema é que foi uma coisa imposta, acho que deveria ter 
acontecido um questionário mais amplo ente os professores, mais 
tempo de divulgação para os professores opinarem [...] o professor ele 
tem que estar inserido no processo de produção de um currículo 
Mínimo, e professores assim, de diversas localidades, de diversos 
seguimentos, de diversos níveis de conhecimento, não só o professor 
que tem doutorado, que eu tenho no caso, mas o professor que tá na 
sala de aula e que tem uma outra formação. Tudo é válido. [...] O 
interessante é esse currículo Mínimo ser elaborado como resultado de 
uma reunião e de um consenso entre diversos entendimentos. [...] Pra 
falar a verdade, quando eu recebi o currículo Mínimo, eu , alguns itens 
dele eu me assustei um pouco, porque eu achei, como eu te falei, bem 
vago,... gente a pessoa que escreveu isso parece que não estava 
numa sala de aula, o que que ele quis dizer com isso (P2) 

 

Não participei [da produção do currículo Mínimo] mas houve 

discussões no sentido, houve participação de professores na 

formação na elaboração desse currículo né. Até hoje existem grupos 

que trabalham na melhoria desse currículo, mas a gente não vê 

novidades nesse sentido. Então é isso a gente não vê mudança, 

reuniões esporádicas, mas elas existiram, mas não vê mudanças. Eu 

aguardo a mudança em si. [...] Mas ele [currículo Mínimo] no primeiro 

momento foi muito difícil, como eu entendo,... quando você sai de um 

currículo nacional para um currículo próprio estadual em que unificou 

toda a rede... é... isso foi um pouco difícil muitas críticas, é algo que 

precisa ser melhorado e que até hoje não foi feito[...] Por exemplo, eu 

trabalho num curso de formação de professores que esse currículo 

precisa se adequar no sentido de formar o profissional, como professor 

de Biologia eu entendo que deveria trabalhar mais com metodologia, 

ou seja preparar para o mundo do trabalho. Levar ao futuro 
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profissional, como levar a ciência para a criança. Esse currículo ele 

tem suas dificuldades quanto a isso (P3) 

 

E eu vejo que muitas vezes o currículo passa por cima, esse currículo, 
pelo que eu sei, quando ele foi feito, ele foi passado por cima dos 
professores. Foi uma equipe que foi eleita para fazer, foi feito e estava 
aí, engoli, fugindo da realidade. Eu acho que ninguém melhor do que 
a gente para saber, você trabalha com 6º, 7º, 8º você tem que saber o 
que fundamental, o que é pré-requisito do ano anterior, e eu não vi 
isso. Quando eu digo assim, a minha crítica é toda ao estado, eu acho 
que ele menospreza a educação e menospreza principalmente o 
professor, assim, do conhecimento, da bagagem, da importância do 
professor na educação. [...] Eu acho que isso para ser feito não é 
designar uma equipe e você faz, embrulha e manda. Eu acho que aí 
teria que ter, pegar por professores de áreas, pega desse colégio 
daqui, o material que foi produzido pro colégio de lá, com outro colégio, 
junta tudo isso e a partir disso faz. Até porque eu acredito que a maior 
parte dos professores eles vão ter uma ideia mais ou menos igual. 
Porque a gente sabe aquilo que é pré-requisito, a gente sabe aquilo 
que é fundamental [...] Então eu acho que tem sim, que o professor 
tem, que o professor deveria ter essa autonomia e existir um consenso 
entre os professores para que fizesse esse currículo (P1).  

 

 Os relatos dos professores apontam a existência de uma resistência, ainda que 

relativa, a qual se configura mais rígida ou menos rígida à medida que o professor se 

sente contemplado pelo texto do Currículo Mínimo, e não pela existência da 

possibilidade de normatização do trabalho do professor em si. A crítica da Professora 

1, por exemplo, é marcada de uma vontade individual de se inserir no processo de 

elaboração do Currículo Mínimo.  

 Nesses discursos encontramos elemento que alimentam as ações de 

resistência e mesmo as ações que se encontram difusas no pensamento, escondidas 

nas pequenas ações do cotidiano escolar.  Ao longo das conversas com os 

professores entrevistados algumas dessas estratégias emergiram de suas histórias, 

por vezes, recobertas por outro significado, como por exemplo, senso individual de 

responsabilidade, que por sua vez está ligado a sua história pessoal de formação: 

 

O estado quer que você aprove todos os alunos, que você não reprove 
alunos, ele quer resultados, mesmo que esse resultado seja todo 
maquiado. Até pouco tempo atrás tinha um negócio de bonificação 
para quem atingisse as metas, a meta inclusive era você passar não 
sei quantos por cento, 80% da turma, então assim, eu acho que o 
estado não tá preocupado que você faça uma educação de qualidade, 
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ele tá preocupado com os números, ele tá preocupada em maquiar, 
pra dizer olha, o estado aprova 80% de alunos, mas esse alunos eles 
não passam no ENEM.[...] Aqui nós nem recebemos, o colégio nunca 
recebeu. Houve um empenho da direção querer que a gente, mas 
assim, a gente tem professores aqui que são muito responsáveis. E a 
gente fechava mesmo assim, a gente não vai passar o aluno porque o 
estado quer dizer que aprova 90% dos alunos. Então assim, o que o 
colégio, porque a bonificação não é individual, é do colégio, dos 
professores daquele colégio, então o colégio daqui nunca recebeu 
porque a gente segura.[...] a gente perde até a moral, se você aprova 
um aluno que ele não entra nem em sala, fica de brincadeira e é isso 
que o estado quer. O aluno falta, o aluno coisa e mesmo assim ele 
quer que você aprove. (P1, grifo meu) 

 

 A fala desse professor aponta um senso de responsabilidade sobre o seu 

trabalho pedagógico que coloca o comprometimento para com o aluno acima da sua 

relação com a secretaria estadual e a gestão escolar. Além disso, exemplifica uma 

articulação entre os professores que possuem essa mesma visão, que por 

consequência inviabilizou a pressão por parte da gestão da unidade escolar para o 

alcance de metas e, consequentemente, a integralização do currículo Mínimo. 

 A professora 1 segue dizendo o quanto reconhece a diferença entre seu 

trabalho pedagógico e a performance requerida pela política do currículo Mínimo, pois 

como tal, este reúne preocupações que não são as priorizadas pelo professor em 

comparação com o que entende ser a responsabilidade de seu trabalho com os aluno: 

 

O estado fica colocando como, eu sei que o professor tem muita 
responsabilidade na aprovação né, na formação do aluno, mas não é 
uma responsabilidade só do professor, você pode ser o melhor, o mais 
dedicado, mas quando o aluno não quer, não tem o que você faça. 
(P1, grifou meu) 

 

 Há uma compreensão da importância do trabalho do professor no processo de 

aprendizagem do aluno, no entanto pondera-se sobre quão determinante a atividade 

docente é para a produção desse conhecimento, e qual a responsabilidade que o 

estado está colocando ao professor nesse processo. Essa resistência é então 

formulada no campo dos pensamentos, despertando reflexões que passam a atitudes 

concretas no dia-a-dia escolar: 
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Ele [o Estado] não gosta do faz de conta? Eu boto o diário todo 

bonitinho como ele quer, mas na verdade não é isso que eu estou 

trabalhando, entendeu. A maneira como o estado tem de verificar se 

eu estou cumprido isso ou não [referindo-se ou Currículo Mínimo] é 

pelo meu diário bonitinho, e quando eu vou lá para o Conexão, porque 

ele quer que eu marque os x se eu cumpri. É isso que ele quer?! 

Bonitinho, escritinho?! Está tudo lá no meu diário, bonitinho escritinho, 

como tem que ser, mas não foi isso na sala de aula. (P1) 

 

 O resistir vai ganhando corpo nas ações docentes, de forma mais ou menos 

explicita, a partir do processo de autorreflexão quanto ao papel da profissão. Esse 

processo pode ser entendido como uma ressignificação do seu próprio trabalho, 

provocada pela rejeição ao que lhe é imposto pelo currículo Mínimo. Fazer simulações 

sobre o seu trabalho para preencher formulários burocratizados não parece soar como 

uma traição ou desobediência ao que lhe é devido como profissional, mas um modo 

de defender e reafirmar sua autonomia, para se reconhecer sujeito e não objeto de 

políticas públicas. Em última instância, essa capacidade de reflexão sobre si e sobre 

seu trabalho lhe permite fazer escolhas conscientes e torna o professor um intelectual 

transformador, capaz de “criar as condições que dêem aos estudantes a oportunidade 

de tornarem-se cidadãos que tenham o conhecimento e a coragem para lutar a fim 

que o desespero não seja convincente e a esperança seja viável” (GIROUX, 1997, 

p.163). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Iniciei essa dissertação apresentando-a como uma proposta de pesquisa 

qualitativa para compreender como os professores de Biologia do Rio de Janeiro têm 

se apropriado do Currículo Mínimo e do aglomerado de políticas que a ele se 

relaciona, e como (e se) estas políticas curriculares têm afetado a forma como os 

professores se compreendem na profissão. Uma questão de tamanha complexidade 

não pode apresentar respostas menos complexas. Por isso apresento nesse capítulo 

final algumas considerações que pude fazer ao final da pesquisa, num exercício de 

síntese das reflexões e da experiência que a investigação me proporcionou. 

 O caminho metodológico escolhido para delinear essa pesquisa foi de suma 

importância para a concretização do que fora previamente proposto. A análise 

documental mostrou-se uma potente aliada na construção de um pensamento para 

compreender as disputas de poder, tão difusas, que permeiam o trabalho docente. As 

reflexões provocadas pelos trabalhos de Stephen Ball, Michael Apple e Diane Ravitch 

ajudaram a compreender o campo da política educacional em um cenário mais amplo, 

permitindo entradas particulares na política do Currículo Mínimo. Além disso, foram 

indispensáveis para a construção das categorias de análise dos documentos 

(Estratégias de Controle e Estratégias de convencimento) que permitiram explorar os 

sentidos presentes nos textos oficiais. 

 O suporte encontrado nos trabalhos de Maurice Tardif, Henry Giroux e 

novamente de Stephen Ball permitiram uma investida na análise de depoimentos para 

compreender de forma mais profunda a política Currículo Mínimo. Concordo com 

estes autores na medida em que entendem que o professor não é mero executor de 

políticas, mas ator (BALL, 2016) e agente político-pedagógico (GIROUX, 1997) que 

constrói e é construído na prática da sua profissão (TARDIF & RAYMOND, 2000). 

Logo, a forma com que os professores significam as políticas interferem na maneira 

como desenvolvem seu trabalho em sala de aula, sendo importante para compreender 

a sua apropriação do Currículo Mínimo, entender a Concepção de Currículo, a 

Metodologia de Trabalho e as Mecanismos de resistência (três categorias construídas 

para análise das entrevistas) utilizadas pelos professores durante a encenação dessa 

política.  
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 Ao analisar os documentos fica claro o uso de uma retórica de convencimento 

aliada às estratégias de controle, o que tem por objetivos fixar o Currículo Mínimo na 

rotina de trabalho dos professores da rede estadual, exercendo pressão em diferentes 

pontos. Isto não deixa de ser apenas controle travestido de convencimento, pois não 

há brechas para outra ação que não a prevista no Currículo Mínimo. Além disso, 

apesar de ser marcadamente um mecanismo político de controle, o Currículo Mínimo 

vende a ideia de ferramenta, invertendo a lógica real de quem está usando e quem é 

usado. O Currículo Mínimo como ferramenta transmite a ideia de que o professor vai 

usá-lo para melhorar a educação, já o Currículo Mínimo como política enquadra o 

professor na categoria de objeto ao utilizá-lo para disseminar ideias acordadas em 

instâncias superiores de poder público.  

 A percepção dos professores sobre o significado do Currículo Mínimo, ainda 

que atravessada por desconfianças e descontentamentos, aponta um alinhamento 

com o discurso adotado pela SEEDUC-RJ, uma vez que no texto dessas orientações 

curriculares atribui ao currículo um sentido de ferramenta para gestão da escola, com 

propósitos primários organizacionais. Fixados nas premências de dar conta de seu 

trabalho cotidiano com os alunos na instituição escolar, as reações docentes são 

absorvidas por este trabalho e secundarizam maiores questionamentos políticos. 

 Entretanto, é perceptível que como um desdobramento da tensão entre 

obedecer às orientações hierarquizadas que redundam em ações docentes cotidianas 

e o reconhecimento de que a formulação dessas orientações demandava uma 

participação mais ampla por parte do professorado – e com maior prazo -, instala-se, 

no Mínimo, uma desconfiança nos docentes entrevistados.   

 Orientada pelas categorias de análise construídas para explorar as entrevistas 

pude observar que para os professores, a dimensão política da construção curricular 

parece ofuscada pela utilidade prática dada ao currículo. Nenhum dos professores 

dimensionou o Currículo Mínimo como um componente de uma política educacional 

que está inserido num agrupamento de políticas (Ball, 2016). A compreensão em nível 

macro do currículo como uma política educacional com fins próprios e interesses 

estabelecidos é suprimida da cena e não aparece nas falas dos professores. Pode-se 

se entender que o currículo é naturalizado, desmembrado de uma estrutura maior de 

modelo educacional e, reduzido a uma lista de conteúdos a serem ensinados. Assim, 



93 
 

torna-se algo natural - e não criticável - do processo educativo sem necessariamente 

um interesse agregado.   

 Os mecanismos acoplados ao Currículo Mínimo, como o Portal Conexão, o 

Saerjinho, o Programa de Bonificação por Resultados, se revelam desconectadas 

deste currículo da forma com que são compreendidos pelos docentes entrevistados. 

O entendimento do contexto das políticas educacionais fica restrito apenas às 

resoluções e portarias, sem se dar conta de que estas adentram a escola através de 

mecanismos já naturalizados no ambiente escolar como um currículo elaborado 

externamente. Em outras palavras, parece que o que é “filtrado” do sentido do 

Currículo Mínimo se reduz a ordenamentos da distribuição e da organização dos 

conteúdos biológicos ao longo dos semestres. Apple (2013) apresenta uma crítica a 

essa desatenção sobre a natureza políticas das práticas pedagógicas e defende que 

é preciso compreender que “as teorias, diretrizes e práticas envolvidas na educação 

não são técnicas. São intrinsicamente éticas e políticas” (p.51) e a falta dessa 

compreensão mina o potencial de transformação que a escola e o professor possuem, 

pois retira a consciência destas como “escolhas profundamente pessoais em relação 

ao bem-comum” (p.52).    

 A retirada do aspecto político do currículo auxilia o seu entendimento como uma 

ferramenta organizacional, que elenca os conteúdos a serem trabalhados em sala de 

aula pelos professores da rede estadual. Todavia, esta maneira de entender o 

currículo não significa atendê-lo integralmente. Os professores criam estratégia de 

resistências com base em suas experiências pessoais e profissionais sobre o que, 

quando e como ensinar, deixando de lado as orientações externas e impondo a sua 

profissionalidade dentro da sua prática docente cotidiana. Assim sendo, é possível 

afirmar que a apropriação do Currículo Mínimo não está vinculada em primeira ordem 

ao fator burocrático que o coloca como uma norma da SEDUC-RJ, mas é o produto 

de um processo lento e constante de internalização dos conhecimentos através da 

prática de sala de aula e da identificação pessoal com a proposta. Embora haja um 

currículo prescrito existe uma pessoalidade na interpretação desse currículo. Por ser 

pessoal e atravessada pela experiência individual de formação e de práticas, essa 

relação pode se estabelecer de formas diferentes.  

 Uma particularidade dessa pesquisa é o tempo de magistério de todos os 

professores entrevistados. Todos eles tinham mais de 15 anos de carreira e talvez por 



94 
 

isso a evocação da experiência como legitimadora de ações profissionais aparece 

sobrepostas às orientações curriculares externas. Entretanto, cabe perguntar – para 

futuras pesquisas - se os professores mais jovens, que estão a entrar num sistema 

concebido para controlar e vigiar suas ações, terão a mesma confiança acerca de sua 

experiência no momento da sua prática ou se formatarão às demandas do sistema. 

Ou então, mais complexo ainda, se professores contratados temporariamente pelo 

estado, colocariam sua profissionalidade (no sentido atribuído por Ball, 2005) acima 

das orientações da SEEDUC-RJ, ou de qualquer outro órgão que assume o papel 

regulador. Infelizmente, neste trabalho não houve tempo hábil para tomar outros 

rumos investigativos, mas não posso concluí-lo sem esboçar tais preocupações e 

vontades de prosseguir com a pesquisa. 

 Ao final do trabalho, refletindo sobre a pesquisa, o autoreconhecimento 

profissional que os professores entrevistados explicitaram em seus depoimentos é 

uma marca importante (se não a mais importante) desse trabalho, para mim. Num 

momento de fortes investidas sobre a regulação do trabalho do professor com a 

criação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)29, o Projeto Escola sem 

Partido30, e a Reforma do Ensino Médio31, sustentar e promover o discurso de 

reconhecimento profissional e da profissionalidade docente como indissociável das 

experiências vividas cotidianamente pelos professores é fundamental. 

 Entender a profissionalidade docente como a capacidade de fazer escolhas 

metodológicas e pedagógicas a partir das experiências formativas e do trabalho 

docente cotidiano me parece fundamental na construção de um discurso que dê fôlego 

e força aos professores na luta contra a burocratização do seu trabalho. Contribuir 

para que a voz dos professores da educação básica seja ouvida, por meio de pesquisa 

e sua divulgação, permite unir-nos em defesa de um discurso que ajude a valorizar o 

professor e a sua experiência, e também a exercer uma força contrária às pressões 

empreendedoristas e aos mecanismos de gestão que tentam reduzir o trabalho 

docente a um fazer técnico e reproduzível. É uma forma de resistir! 

                                                           
29 http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ acessado em 15/01/18 às 15:58 
30 http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1317168.pdf e http://www.escolasempartido.org/ acessado 
em 15/01/18 às 16:00 
31 https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/126992 acessado em 
15/01/18 às 16:01 
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