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Resumo 

Este artigo foca o tratamento pedagógico dos conteúdos escolares a partir da discussão do currículo. 

Propõe-se a analisar alguns conceitos e depoimentos reflexivos de professores dos anos iniciais a fim de 

mapear as regras e dispositivos que instauram um discurso pedagógico recontextualizador no sentido 

empregado por Bernstein. Os dados foram coletados em múltiplas pesquisas realizadas na modalidade de 

consórcio e atravessadas pela temática do currículo. Participaram da pesquisa 18 professores cujos 

depoimentos, registrados em diários, foram analisados por meio do Discurso do Sujeito Coletivo. A partir 

dessa organização, foram elaborados três discursos coletivos intitulados: a) O que é o currículo dos anos 

iniciais?, b) Qual a gênese do currículo dos anos iniciais? e c) O que contém o currículo? Percebemos que 

o currículo produzido, legitimado e verdadeiramente empregado não é aquele que consta nos documentos, 

nos livros didáticos e nas previsões legais, mas o que habita um imaginário coletivo cujas regras e 

dispositivos pertencem a um campo recontextualizador a respeito do que ele é ou deveria ser. No discurso 

pedagógico dos professores, o currículo acontece na herança de uma tradição já instituída, como espólio 

de um já vivido e tido como referência. O estudo também evidenciou uma tensão entre a dimensão 

ideológica do discurso pedagógico, que comporta contradições, clivagens, dilemas (de ordem técnica) e o 

discurso regulador (de ordem moral). 

Palavras-chave: Currículo. Discurso. Ensino Fundamental 

 

Abstract 

This article focuses on the educational treatment of school content from the discussion of curriculum. It is 

proposed to analyze some concepts and reflective teachers' testimonials of Elementary School to map the 

rules and devices that establish a pedagogical context discourse in the sense employed by Bernstein. The 

data were collected in multiple surveys conducted in consortium and traversed by the thematic 

curriculum. 18 participated in the research teachers whose testimony, recorded in diaries, were analyzed 

through the collective subject discourse. From that organization, were prepared three discourses titled 

collectives: a) what is the curriculum of elementary school?, b) what is the genesis of the elementary 

school curriculum? and c) which contains the curriculum? We realize that the curriculum produced, 

legitimized and truly employee is not one that appears in the documents, in textbooks and legal forecast, 

but what inhabits a collective imagination whose rules and devices belong to a context field about what he 

is or should be. Pedagogical discourse of teachers, the curriculum happens in inheritance of a tradition 

already established, as the spoils of an already lived and had as reference. The study also highlighted a 

tension between the ideological dimension of pedagogic discourse, that entails contradictions, divisions, 

dilemmas (technical) and regulatory discourse (moral). 

Keyboards: Curriculum. Discourse. Elementary School. 
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Introdução e qualificação dos objetivos de investigação 
 

As relações entre os saberes e conhecimentos mobilizados na docência, bem como as 

modificações de natureza curricular, didática e metodológica impressas nos conteúdos de 

ensino, têm sido objeto de grande interesse e atenção em diferentes programas de pesquisa 

em educação. Visando contribuir com algumas reflexões e problematizações no campo do 

currículo, da didática e da formação de professores, o presente artigo discute os processos 

de recontextualização dos discursos para a escolarização, buscando compreender o que é o 

currículo dos anos iniciais e qual a sua gênese a partir da perspectiva dos docentes que 

atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em escolas públicas do sul do Brasil. 

Sacristán (2000) já alertou que o currículo escolar possui diferentes dimensões, entre 

elas, o autor destaca que o currículo prescrito, presente nos documentos oficiais e 

orientações curriculares, nem sempre é o mesmo currículo em ação, desenvolvido pelos 

professores. Fala de um currículo apresentado, que a partir dos documentos e perspectivas 

legais sofre algum tipo de tratamento para ser apresentado à sociedade, bem como do 

currículo avaliado, que corresponde às regulações curriculares provenientes dos processos 

avaliativos. Nesse sentido, este estudo se ocupou de compreender como as redes discursivas 

entre as diferentes facetas dos currículos prescritos, apresentados, avaliados e em ação se 

estabelecem a fim de compreender e mapear os processos de recontextualização e 

redistribuição presentes nos discursos pedagógicos de professores dos anos iniciais. 

Alicerçando-se nas ideias de Bernstein (1996, 1998) tivemos por objetivo compreender 

os diferentes dispositivos e regras recontextualizadoras que permeiam as noções de 

currículo. Entende-se que a dimensão do currículo pensável tende a se perpetuar e a se 

apoiar na tradição. Assim, as regras recontextualizadoras de novos discursos oriundos de 

pretensas mudanças curriculares no plano das políticas públicas são afetados por regras 

redistributivas que visam a manutenção das práticas já instauradas. Os discursos 

pedagógicos apontam para dimensões de ordem técnica e moral que evidenciam a gênese 

dos pensamentos sobre currículo, de sua aplicação e de seu desdobramento metodológico 

em sala de aula.  

 
 
Discursos e dispositivos pedagógicos no âmbito do currículo escolar 
 

Bernstein, em suas obras (1996, 1998), nos oferece possibilidades de entendimento 

sobre como os textos educacionais são organizados, construídos, apreendidos, 

contextualizados e modificados, contribuindo com os estudos sobre a sociologia do 

currículo. O autor, ao se voltar para o estudo dos aspectos de transmissão do conhecimento 

escolar, identifica os princípios subjacentes à “pedagogização” do conhecimento, ou seja, 

sobre a gramática social dos conhecimentos escolares. Nesse sentido, propõe o conceito de 

dispositivo pedagógico, o qual regula a comunicação, conforme um conjunto de regras, 

provisoriamente estável, fornecendo “a gramática intrínseca do discurso pedagógico, por 

meio de regras redistributivas, regras recontextualizadoras e regras de avaliação” 
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(Bernstein, 1996, p. 254, grifos do autor). 

As regras redistributivas regulam “quem tem acesso a qual conhecimento, transmitido 

por quem e em que condições [...]” (Leite, 2007, p. 31), definindo quais os conhecimentos 

que podem ser considerados “pensáveis” e “impensáveis” pelas sociedades e sistemas 

educacionais. Bernstein (1996) considera que o controle sobre o impensável situa-se nos 

níveis superiores do sistema educacional, mais preocupado com a produção do discurso. Já 

o pensável, regulado pelo poder e situado nos níveis inferiores do sistema educacional, 

preocupa-se mais com a reprodução. Por meio das regras redistributivas, “o dispositivo 

pedagógico representa tanto o controle sobre o “impensável” quanto o controle sobre 

aqueles que podem pensá-lo” (idem, p. 257). Assim, as regras redistributivas regulam o 

conhecimento, as formas de consciência e de prática, bem como as relações de poder, as 

quais estão relacionadas às fronteiras e aos espaços que colocam as pessoas e os discursos 

em diferentes posições. 

Submetidas às regras redistributivas, são organizadas as regras de recontextualização, 

as quais criam o discurso pedagógico. Bernstein (1996, p. 258) define o discurso 

pedagógico “como uma regra que embute um discurso de competência (destrezas de vários 

tipos) em um discurso de ordem social, de uma forma tal que o último sempre domina o 

primeiro”. O autor explica que o discurso pedagógico é um princípio que desloca um 

discurso de sua prática e o recoloca de acordo com seu próprio princípio de focalização e 

seleção. Neste processo de deslocamento e recolocação, o discurso original passa por uma 

transformação: de uma prática real para uma prática imaginária, criando, inclusive sujeitos 

imaginários. Esse princípio que constitui o discurso pedagógico é denominado princípio 

recontextualizador “que, seletivamente, apropria, recoloca, refocaliza e relaciona outros 

discursos, para constituir sua própria ordem e seus próprios ordenamentos” (idem, p. 259). 

Nesse sentido, o discurso pedagógico distancia-se dos discursos que recontextualiza, 

tornando-se um significante para outro discurso, diferente dele próprio. Este “outro” varia 

conforme os princípios de organização das sociedades e dos sistemas educacionais, ou seja, 

as regras regulativas (do Estado, dos sistemas educacionais, das políticas curriculares) são 

pré-condições para qualquer discurso pedagógico, mas o discurso pedagógico também cria 

regras de ordem moral, relações e identidades que constituem condições para essa 

transmissão. 

Para o autor, o princípio recontextualizador produz a especialização do tempo, do texto 

e do espaço. No âmbito escolar, o tempo transforma-se em idade, o texto em conteúdo 

relacionado à idade e o contexto, em transmissão, valores de enquadramento e 

classificação. Assim, “as regras de recontextualização regulam não apenas a seleção, a 

sequência, o compassamento e as relações com outros sujeitos, mas também a teoria da 

instrução da qual as regras de transmissão são derivadas” (ibidem, p. 261), construindo 

modelo de sujeito pedagógico, modelo de contexto pedagógico e modelo de competência 

pedagógica comunicativa. Em última instância, o “dispositivo pedagógico é, assim, um 

governador simbólico da consciência, em sua criação, posicionamento e oposicionamento 

seletivo de sujeitos pedagógicos” (p. 266). Segundo a análise de Leite (2007), os “agentes 

recontextualizadores” incluem agentes especializados na produção dos discursos 
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educacionais, tais como editoras, instituições de Educação Superior, entre outros. Essas 

instituições especializadas “[...] estariam na origem da já tradicional oposição entre 

teoria/pesquisa e prática pedagógica” (idem, p. 32). 

Ampliando as reflexões sobre o campo recontextualizador, Bernstein (1996) propõe 

uma subdivisão em “campo recontextualizador oficial” e “campo recontextualizador 

pedagógico”. O primeiro, dominado pelo Estado e seus agentes especializados, teria a 

função de moldar e limitar o campo de recontextualização pedagógica, constituído pelos 

professores e pesquisadores das ciências da educação. Nessa perspectiva, a autonomia do 

campo educacional “[...] seria proporcional à capacidade de intervenção do campo 

recontextualizador pedagógico” (Leite, 2007, p. 33). Um ponto forte dessa tensão é a 

dimensão ideológica do discurso pedagógico, que comporta contradições, clivagens e 

dilemas, pois resulta da combinação do discurso instrucional (de ordem técnica) e do 

discurso regulador (e ordem moral). Bernstein (1996, p. 277) explica que a principal 

atividade recontextualizadora é a de constituir o “que” e o “como” do discurso pedagógico. 

“O “que” refere-se às categorias, conteúdos e relações a serem transmitidas, isto é, a sua 

classificação, e o “como” refere-se ao modo de sua transmissão, essencialmente, ao 

enquadramento. 

Completando a gramática estruturante do dispositivo pedagógico, Bernstein aborda as 

regras de avaliação que, submetidas às regras de distribuição e de recontextualização, 

transformam o discurso em uma prática pedagógica. Assim, as especializações dos tempos, 

espaços e textos, organizadas nos discursos pedagógicos, são concretizadas por meio dos 

processos de avaliação, os quais explicitam os níveis a serem alcançados por cada sujeito e 

instituição, estruturando, em última instância, o campo de reprodução educacional. O autor 

destaca que o Estado, de forma centralizada, propõe diretrizes para o currículo ao mesmo 

tempo que estimula a descentralização da administração escolar. Para Santos (2003, p. 33), 

todas essas “variáveis que interferem no campo educacional repercutem na prática 

pedagógica, levando à formação de modelos híbridos e, consequentemente, possibilitando 

uma grande diversidade de processos relacionados à construção de identidades sociais”.  

O legado de Bernstein é muito mais abrangente que a discussão aqui proposta, pois 

conceitos como pedagogia visível e invisível, código curricular integrado e seriado, 

também precisam ser contemplados pelos estudos no âmbito do currículo. Contudo, as 

discussões que emergiram das nossas interações escolares nos remeteram aos processos de 

recontextualização dos discursos para a escolarização, os quais abordaremos na sequência 

do estudo. 

 
 
Procedimentos metodológicos 
 

O presente estudo é decorrente de um projeto de integração entre universidade e 

Educação Básica, desenvolvido em forma de consórcio (Silva, Marinho & França, 2013). 

Os estudos em consócio são aqueles nos quais um grupo de pesquisadores envolve-se com 

uma mesma temática e compartilham recursos e possibilidades de investigação, bem como 
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realizam processos de reflexão de modo coletivo. Os diferentes estudos realizados neste 

consórcio foram balizados pela investigação-ação educacional (Carr & Kemmis, 1988; 

Mion & Saito, 2001) e realizados no âmbito do programa Observatório Nacional da 

Educação, financiado pela CAPES e INEP, no período de 2010 a 2013. Ao longo desse 

tempo, participaram da equipe 18 professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os 

estudos vincularam-se às discussões referentes às didáticas e às metodologias de ensino de 

Ciências e Matemática, levando-se em conta conhecimentos específicos desses conteúdos, 

dos fazeres de sala de aula, das aprendizagens das crianças e das inovações no ensino.  

Ainda que não tivéssemos o currículo como escopo mais específico de investigação, 

fomos incessantemente atravessados por essa temática e vivenciamos verdadeiras batalhas, 

muitas de modo indireto, sobre o que ensinar, como organizar o ensino e o que é possível 

discutir nos anos iniciais. Esses debates aconteceram no momento de produção dos dados 

das pesquisas, as quais incluíram entrevistas, processos de planejamento e de reflexão sobre 

as aulas desenvolvidas, participações em reuniões e escritas em diários de bordo, 

emergindo, no decorrer dos processos, discursos pedagógicos referentes ao currículo 

escolar.  

Percebemos que os discursos singulares expressavam um mesmo sentido ou sentidos 

equivalentes, ou seja, expressavam e representavam a fala de um pensamento coletivo. 

Assim, assumimos o Discurso do Sujeito Coletivo (Lefèvre & Lefèvre, 2005) como forma 

de análise dos dados desta pesquisa, pois condensam os discursos pedagógicos que 

circulam no interior das escolas, pelas vozes dos professores que atuam nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, evidenciando o currículo como campo de conflito e de contradições. 

Entendemos que o Discurso do Sujeito Coletivo – DSC (Lefèvre & Lefèvre, 2005) − é 

um método de construção do pensamento coletivo que atribui sentidos e evidencia os 

posicionamentos sobre algum determinado tema − o que pode ser considerado um reflexo 

do discurso dessa sociedade. Segundo os autores, o DSC é obra dos fragmentos de 

discursos individuais agrupados por semelhança de sentidos e é elaborado pelo pesquisador 

e analista de discurso. A metodologia do DSC consiste em avaliar declarações e outros 

materiais verbais que venham a constituir o corpus da pesquisa, retirando de cada um deles 

as ideias centrais ou ancoragens a partir de expressões-chave a que se referem.  

A organização do DSC é dividida em três etapas: expressões-chave, ideias centrais e 

ancoragens (Lefèvre & Lefèvre, 2005). As expressões-chave são as sínteses do discurso do 

sujeito (descrições literais dos depoimentos) que podem mostrar a essência das 

representações ali contidas, servindo para agrupar o discurso. Em uma mesma fala de cada 

sujeito pode existir mais de uma expressão-chave e, todas elas, devem ser avaliadas 

particularmente e trabalhadas no processo de categorização. As ideias centrais são 

expressões ou palavras que desvendam, de maneira breve e resumida, o sentido corrente 

nos depoimentos. Essas ideias têm função classificatória, permitindo identificar e distinguir 

cada sentido ou posicionamento presente nos depoimentos. E as ancoragens são 

manifestações sintéticas que apontam os valores e crenças das declarações individuais ou 

do grupo, trazendo a ideia que sustenta o discurso. 

Depois de encontrar as ideias centrais/ancoragens e expressões-chave correspondentes, 



 
JOÃO ALBERTO DA SILVA et al. 
 
 

 
104 

elabora-se um (ou vários) discurso-síntese composto pelos discursos do sujeito coletivo. A 

análise tem início pelo reconhecimento das expressões-chave (ECH), que são fragmentos 

do discurso do corpus em análise para enfim identificar os sentidos. Destacamos que nessa 

primeira fase da análise deve-se respeitar a rigorosidade do discurso para que se possa 

retornar ao corpus e instituir um diálogo contínuo com ele. Assim que as expressões-chave 

tenham sido sublinhadas no corpus, cabe ao pesquisador citar uma expressão, que apresente 

de maneira breve os sentidos de cada um dos grupos semelhantes de expressões-chave, 

nomeando as ideias-centrais (IC).  

A etapa final do DSC é a elaboração da síntese, ou seja, empregar um discurso único, 

escrito na primeira pessoa do singular, mostrando as expressões-chave que indicam as 

ideias centrais ou ancoragens similares. À medida que esse DSC vai sendo construído, 

ocorre a explicação da realidade apontada pelos participantes, as semelhanças e diferenças 

que eles instituem no meio em que estão inseridos, assim como vão transparecendo seus 

comportamentos, práticas e representações sociais. 

A articulação conceitual da abordagem do DSC se dá pela Teoria das Representações 

Sociais (RS), conforme destacam Lefrève e Lefrève (2012, p. 23), o “DSC consiste num 

conjunto de instrumentos destinados a recuperar e dar a luz às RS, mormente as que 

aparecem sob a forma verbal de textos escritos e falados, apresentado tais representações 

sob a forma de painéis de depoimentos coletivos”. 

As RS estão conectadas aos valores sociais, às práticas individuais que orientam as 

condutas dos sujeitos no cotidiano das relações e são reveladas por meio de sentimentos, 

atitudes, palavras, constituindo um saber de senso comum socialmente compartilhado. 

Essas representações envolvem a participação dos sujeitos em sua sociedade e também a 

assimilação e interpretação de cada um acerca das ideias arraigadas no domínio social 

(Oliveira, 2006). Desse modo, as RS beneficiam a elaboração de um discurso e de uma 

realidade comum, conferindo a comunicação e a compreensão entre os sujeitos. 

 
 
Análise e Discussão dos dados 
 

A partir da organização dos dados elaboramos três discursos coletivos, que foram 

assim intitulados: a) O que é o currículo dos anos iniciais?; b) Qual a gênese do currículo 

dos anos iniciais? e c) O que contém o currículo? 

 

a) O que é o currículo dos anos iniciais? 

 

Ao presenciarmos concepções aparentemente contraditórias no espaço escolar, 

passamos a nos questionar onde está e o que é o currículo a que se remete o professor dos 

anos iniciais. Notamos que, muitas vezes, é mais do que um documento, configurando um 

instrumento de defesa, conforme se evidencia neste discurso coletivo (Quadro1): 
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Quadro 1: DSC 1 − Discurso Coletivo sobre o que é o currículo dos anos iniciais 

 
O currículo é muito fechado. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, as sugestões 

curriculares do município e os outros documentos determinam efetivamente o que pode ser 

ensinado. Não posso ensinar nada de diferente ou inovador, pois assim não daria conta do 

que é determinado. Gostaria de fazer práticas diferenciadas, mas o currículo me impede de 

fazê-lo, pois é muito rígido. Tenho de cumpri-lo à risca. Por vezes é difícil saber o que 

ensinar e abordar, pois as crianças têm muitas dificuldades. Muitas delas estão no final dos 

anos iniciais e não sabem ler direito, então é preciso focar nessa deficiência e não se ater 

somente ao currículo previsto. O livro didático é utilizado apenas eventualmente. Pode-se 

retirar uma atividade ou texto, mas não segui-lo. Em geral, não utilizo, pois não condiz com 

os conteúdos que devem ser ensinados para as crianças naquele ano ou são muito avançados. 

No mesmo sentido, as avaliações externas, tal como a Prova Brasil, não são apropriadas, 

pois não correspondem à realidade local haja vista que os conteúdos abordados não são 

ensinados para as crianças. A avaliação é feita em um local do centro do país e por isso não 

condiz com nossa realidade. 

Fonte: Os autores 

 

Como podemos ver nessa assertiva, o discurso recontextualizado do currículo, no 

sentido de Bernstein (1996), fornece justificativas para a manutenção de um ensino 

tradicional e releva a impossibilidade de inovar e de propor práticas diferenciadas. Esse 

mesmo currículo é o que explica o desempenho baixo dos estudantes nas avaliações 

externas ou o distanciamento do uso do livro didático, pois estes não estariam vinculados 

ao currículo da escola. Assim, o currículo é inflexível, inegociável e, por consequência, 

isenta o professor de comprometimento com a tomada de decisões sobre o fazer de sala de 

aula e os resultados ali produzidos, pois tudo está determinado no currículo. Assim, as 

regras redistributivas, que comportam o discurso pedagógico oficial (DPO), que opera na 

realização das inter-relações entre o discurso instrucional e o discurso regulativo, 

manifestam-se na consciência dos sujeitos que atuam no campo recontextualizador. 

Percebemos que essa gramática recontextualizadora “necessariamente transforma, no 

processo de construir seus novos ordenamentos, os discursos em discursos imaginários e 

cria, assim, um espaço para a atuação da ideologia” (Bernstein, 1996, p. 265). Os 

ordenamentos dessa gramática regulam as relações entre os três níveis (distributivo, 

recontextualizador e avaliativo) e o “grau de determinação, isto é, as fronteiras externas e as 

possibilidades internas de cada nível, dependem do contexto histórico e ideológico do 

dispositivo” (idem, p. 266). O dispositivo pedagógico é, para o autor, um governador 

simbólico da consciência dos sujeitos pedagógicos. 

Por outro lado, ao longo de quatro anos de imersão nesse cotidiano dos anos iniciais, 

foi possível perceber uma intensa e constante predileção dos professores por conteúdos 

vinculados à alfabetização e ao domínio da linguagem. Em geral, a maior parte do tempo 

escolar e dos esforços dos professores dos anos iniciais para ensinar, realizar cursos de 

formação continuada e empenhar-se em produzir material, estão voltados para esse 

interesse. Observamos que, nos estudos que propúnhamos para as Ciência ou Matemática, 

muitas vezes as atividades elaboradas iniciavam com uma história, na tentativa de associar 
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atividades de leitura (característica da alfabetização). Ao problematizarmos qual o espaço 

do ensinar e aprender Ciências e Matemática nos anos iniciais, as respostas sempre vinham 

com algum tipo de argumento que minimizava essas áreas ou mostrava dependência e 

atribuía maior importância ao ler e escrever. Assim, o tempo de ensino e os esforços 

empreendidos em Matemática e Ciências eram muito relativos.  

Em muitos dos dados coletados evidenciou-se que aulas de Matemática eram utilizadas 

com a intenção de trabalhar a interpretação textual, sem ater-se ao conteúdo matemático. 

Tal proposição justificava-se em nome da interdisciplinaridade (sic) requerida pelo 

currículo, na qual “vamos trabalhando uma disciplina dentro de outra”.  

Assim, o desenvolvimento de determinados conteúdos de Ciências e Matemática não é 

fundamental, pois podem ser flexibilizados em nome das necessidades dos alunos, da 

importância de determinados conteúdos e do próprio desenvolvimento da turma, que, na 

maioria dos casos, tem mais dificuldade no campo da linguagem. Nesse sentido, o currículo 

é flexível, preocupa-se com casos particulares e é capaz de abarcar e dar conta de casos 

específicos de cada sala de aula. Trata-se apenas de uma referência, de um norte, mas não 

de uma trilha, pois permite vários caminhos. O currículo é, então, submisso, pois segue o 

desejo daqueles que dele se valem. 

Percebemos que o currículo produzido, legitimado e verdadeiramente empregado não é 

aquele que consta nos documentos, nos livros didáticos e nas previsões legais, mas que 

habita um imaginário coletivo, ou seja, o campo recontextualizador, a respeito do que é ou 

deveria ser. Quando se presta a defender o trabalho do professor e a justificá-lo, existe em 

termos legais e é inexorável, mas quando essa potência deveria então fazer uso de seu 

poder, ele se torna adaptável e flexível. Assim, ousamos dizer que o currículo-documento é 

oco, pois seu recheio depende daquele a quem serve. Além disso, a partir do discurso que 

se produz, o professor dos anos iniciais, no que tange ao currículo-documento, tende a 

concebê-lo a partir do seu ponto de vista, pois ao olhar para os diferentes parâmetros, 

sugestões curriculares, portarias e decretos, foca-se e concebe e reforça aquilo em que já 

acreditava. 

Nesse sentido, Alves e Oliveira (2010) tentam compreender as práticas curriculares que 

denominam de “reais”, as quais segundo elas configuram-se como complexas e 

relacionadas a fazeres e saberes, e que nem sempre integram um todo coerente. As autoras 

acreditam que os currículos criados na prática 
 

misturam elementos das proposições formais e organizadas com as 

possibilidades que temos de implantá-las e o acordo ou desacordo que temos 

sobre elas. Por sua vez, essas possibilidades se relacionam com aquilo que 

sabemos e em que acreditamos, ao mesmo tempo em que são definidas na 

dinâmica de cada turma, dos saberes dos alunos, das circunstâncias de cada dia 

de trabalho (Alves & Oliveira, 2010, p. 96).  

 

Juntamente com o que os professores sabem/acreditam e a complexidade da sala de 

aula, nossa prática de pesquisa tem evidenciado que o currículo se configura como algo 
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instituído, perpetuado por uma tradição que apaga os traços de sua constituição e alicerça-

se na intuição, na perpetuação do saber-fazer e no desejo daqueles que o manejam: o 

currículo é aquilo que se quer que ele seja. 

 

b) Qual a gênese do currículo dos anos iniciais? 

 

Parece-nos propício perguntar, neste momento, onde está o currículo dos anos iniciais. 

Qual a sua origem? Onde está a currículo-gênese? Na tentativa de nos aproximarmos dessas 

questões, vamos fazer o esforço de condensar no quadro 2 mais algumas concepções que 

coletamos em nossas pesquisas. 

 

Quadro 2: DSC 2 − Discurso coletivo sobre as origens do currículo dos anos iniciais 

 
O que eu ensino é o que tem que ensinar naquele ano. É o que está no currículo. Todo 

mundo sabe o que tem que ensinar. Cada ano tem seus conteúdos e é preciso dar atenção 

para ver todos, pois, caso contrário, faltarão conteúdos para o ano seguinte. Quando eu 

comecei na escola foi em função de uma professora que se aposentou. Ela me disse o que a 

turma estava aprendendo e me passou a lista de conteúdos. Desde então, eu sempre pego o 

terceiro ano, pois já estou mais acostumada. Eu já tenho todas as atividades e meu caderno 

já está pronto. De vez em quando, eu pego uma folhinha ou atividade com a professora da 

outra turma do terceiro ano. Todo mundo sabe que a terceira série é o ano em que se ensina 

a tabuada. Está no currículo daquele ano. Agora com a introdução do primeiro ano foi um 

problema, pois não sabíamos se a tabuada deveria ser ensinada no terceiro ou quarto ano. Aí 

no currículo novo consta que no terceiro ano é até a tabuada do 5 e no quarto ano do 6 ao 9. 

Fonte: Os autores 

 

A partir dessas assertivas podemos ver que o currículo é componente importante na 

compreensão das professoras. Está ali e de tão presente, é algo próprio, orgânico, nascido 

junto com a própria definição do que são os anos iniciais. Entretanto, as origens do 

currículo, não estão, no aparato legal que o sustenta, mas em uma perpetuação do saber-

fazer. O currículo acontece na herança de uma tradição já instituída. Ele é espólio de algo já 

vivido e tido como referência.  

Para pensarmos esse currículo-herança é importante remontarmos à ideia do campo 

recontextualizador. Segundo Bernstein (1996), as regras redistributivas definem a 

legalidade e aquilo que é impensável, mas esse currículo-herança está no campo da 

recontextualização do discurso pedagógico, isto é, está alicerçado no pensável a partir do 

dispositivo pedagógico estabelecido. A aparente contradição surge do embate entre as 

regras distributivas e contextualizadoras, que convivem, simultaneamente, no campo da 

educação. O currículo-herança procura naturalizar-se como próprio, como algo instituído, 

inquestionável e dado, pois surge do discurso pedagógico fabricado a partir de regras 

recontextualizadoras, que, por vezes, opõem-se à norma pública e legal, própria do campo 

redistributivo. 

No mesmo sentido, questionamos os pontos de vista que se ocupam apenas do estudo 

de documentos legais sobre o currículo a fim de elaborar conjunturas sobre a realidade 
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escolar. Eles lançam um olhar sobre o currículo-documento, sem que isso, de fato, seja o 

que acontece na sala de aula. Dessa maneira, entendemos que o currículo em ação origina-

se a partir do currículo-herança e do campo recontextualizador e não das políticas públicas 

e normas legais.  

A inflexibilidade do currículo não provém da rigidez da norma e da lei, mas da 

austeridade da tradição. As contradições que surgem são apenas aparentes. Elas colocam 

em oposição as práticas exercidas com os documentos, mas não são esses que 

verdadeiramente inspiram o currículo em ação. Ao analisarmos as mesmas assertivas que 

construímos em relação ao currículo-herança e as tradições naturalizadas, podemos 

observar uma coerência sobre as concepções e ações em jogo. Igualmente, essa ideação 

permite compreender por que a inconformidade das professoras em relação ao livro 

didático e as avaliações externas. Tais artefatos constroem-se com base na lei e na norma, 

como produto das regras distributivas. Opõem-se ao currículo-herança, que é o realmente 

praticado no campo recontextualizador da escola. 

Remontando à ideia de gênese do currículo, vemos que se trata de um nascimento 

quase imaculado, isto é, o currículo tem mãe − a tradição − mas não tem pai. É uma 

partenogênese curricular. Assim, diferentes inovações ou propostas curriculares oriundas 

das mantenedoras ou de políticas públicas não fecundam novas práticas. A própria tradição 

produz mais de si mesma. Diferentes políticas e ações externas têm nenhum ou pouco 

efeito sobre o currículo em ação, pois são adaptados ao instituído, que funciona como uma 

espécie de filtro ou lente ocular permitindo passagem apenas ao que pode ser adaptado para 

o já feito. Quanto a isso, em especial, gostaríamos de destacar a ideia de conteúdo, na 

próxima seção. 

 

c) O que contém o currículo? 

 

Os currículos escolares apresentam diferentes dimensões, mas aqui nos ateremos ao 

que é ensinado, isto é, os conteúdos escolares. Pensemos incialmente sobre os conteúdos 

partindo do seguinte pressuposto de Moreira (2011, p. 100): 
 

a concepção de currículo abrange tanto um projeto educativo como uma prática 

que busca efetivá-lo. As funções que um currículo cumpre como expressão de 

um projeto político-cultural se realizam por meio de seus conteúdos, de sua 

organização e das experiências de aprendizagem que promove. 

 

Por essa ideia, entendemos que o currículo é constituído por um projeto educativo e 

por uma prática que busca sua concretização. O autor pontua, entre alguns fatores, os 

conteúdos como uma forma de concretizar e operacionalizar do currículo, ou seja, sua 

recontextualização. 

Regressando à nossa discussão sobre o currículo dos anos iniciais, no momento em que 

percebemos que este é concebido como uma herança deixada por educadores mais 

experientes no âmbito da escola, sendo naturalizado, evidenciamos que não há uma seleção 
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criteriosa dos conteúdos, bem como uma problematização sobre a escolha do que ensinar. 

Desse modo, desenvolvem-se os mesmos conteúdos, ano após ano, sem tempo para 

reelaboração. 

Ao percebermos essas constatações, nos deparamos, no quadro 3, com dois impasses 

no momento em que o currículo oficial é recontextualizado: 

 

Quadro 3: DSC 3 − Discurso coletivo sobre o que contém o currículo. 

 
Eu trabalho exclusivamente, à risca, o que está posto em listas disponibilizadas aos 

professores. Não existe, desta forma, espaço para nada além do que esteja posto ali. Porém 

eu faço uma sistematização na seleção dos conteúdos de ensino, trabalhando de acordo com 

minha intuição. Opto por desenvolver determinados temas em relação ao que foi vivenciado 

durante a minha própria escolarização, ou no curso de formação para exercício da docência 

que fiz. 

Fonte: Os autores 

 

Com essas duas linhas de raciocínio, ainda que aparentemente antagônicas, podemos 

entender os conteúdos que acabam sendo perpetuados nos anos iniciais. Observamos que o 

espaço para os conteúdos de Ciências e Matemática são restritos, em detrimento dos de 

Língua Portuguesa, e mesmo assim emergem assuntos no âmbito dessas disciplinas nas 

escolas. 

Em relação ao ensino de Ciências, uma tríade parece unificar o trabalho durante os 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Ela é composta por conhecimentos referentes ao 

estudo do corpo humano, das plantas e dos animais. Evidenciamos que o professor, o qual 

concebe os conteúdos como aqueles contidos nas listas pré-estabelecidas, não consegue ir 

além do estabelecido na especificação dos tópicos contidos, os quais são limitantes. O 

docente que opta por trabalhar os conteúdos, a partir do que foi experenciado durante sua 

trajetória, tanto pessoal quanto acadêmica, acaba também atuando de forma limitada, pois 

trabalha apenas com os conteúdos que lhe agradam e proporcionam segurança.  

Analisando as duas questões, percebemos que as formas de selecionar e trabalhar com 

os conteúdos de Ciências acabam trazendo alguns obstáculos para o ensino. Várias outras 

temáticas estão emergindo, como as questões ambientais, de saúde e as tecnológicas. Para 

englobar esses conteúdos, uma estratégia interessante é desenvolvida, pelas professoras, 

que acabam transformando os conteúdos em projetos isolados ou em oficinas, evitando, 

desse modo, a inserção de determinados conteúdos no currículo de forma esporádica. Esse 

fato acaba ocorrendo, também, pela falta de uma compreensão ampla sobre o que são 

conteúdos de ensino. Eles não são compreendidos como todas as aprendizagens que os 

alunos devem desenvolver para progredir na sua escolarização (Sacristán, 1998). São 

entendidos apenas como conceitos a serem trabalhados em sala de aula. Assim, todos os 

conteúdos de Ciências que fugirem do imaginário docente poderão até ser trabalhados pelo 

professor. No entanto, não irão entregar o currículo de fato. Serão expostos e trabalhados de 

maneira periférica, sendo marginalizados no contexto global de ensino. 

No caso da Matemática, o estudo específico de Schroeder (2012) aborda um dos blocos 
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de conteúdo previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para os anos 

iniciais, que é o Tratamento da Informação. Como se trata de um bloco, deveria, 

teoricamente, ser desenvolvido ao longo de toda essa etapa de ensino. Todavia, esse 

conjunto de conteúdos é bastante recente e foi pouco abordado em nosso passado recente. 

Dessa maneira, como as práticas escolares efetivamente realizadas provêm de um currículo-

herança, esse bloco de conteúdos é estranho aos professores e considerado inapropriado, ou 

seja, o tratamento da informação não é um conteúdo legítimo a ser trabalhado nos anos 

iniciais, ainda que esteja presente nos documentos legais, nos livros didáticos e seja objeto 

de arguição nas avaliações externas. 

O interessante é que o currículo é um terreno, por vezes, pantanoso e movediço. Vai se 

espraiando e tentando justificar a manutenção de si. Assim, dado o corrente destaque que 

vem sendo dado para a importância de se ensinar conteúdos elementares de gráficos e 

tabelas às crianças, o tratamento da informação encontrou uma brecha no currículo, mas 

apenas no 5º ano, bem no final dos anos iniciais. Tal organização se justificaria por ser um 

conteúdo muito difícil e pouco significativo para ser ensinado às crianças. Assim, só os 

maiores estariam preparados para trabalharem esses temas e ao final do ano. Schroeder 

(2012) ainda mapeou que, muitas vezes, dada essa localização temporal desses conteúdos 

(no final do ano), o tratamento da informação não é abordado, pois falta tempo. 

 
 
Considerações Finais 
 

A partir do estudo realizado, evidenciam-se as crises entre o “campo 

recontextualizador oficial” e o “campo recontextualizador pedagógico”. O primeiro, 

dominado pelo Estado e seus agentes especializados, tem a função de configurar e limitar o 

campo de recontextualização pedagógica, constituído pelos professores. O segundo, de fato, 

representa o espaço do pensável e do realizável em termos práticos. Essas duas dimensões 

são intermeadas por redes discursivas que as alimentam e criam tensões sobre os interesses 

de produção das políticas públicas e as demandas de ensino dos professores. 

Como o objetivo de investigação voltava-se para compreender os diferentes 

dispositivos e normas que permeiam as noções de currículo nos anos iniciais, entendemos 

que as regras redistributivas presentes no discurso pedagógico dos professores tendem a 

minimizar a importância e os possíveis efeitos salutares das mudanças curriculares por 

meio de um esvaziamento da legitimidade de quem produz esse novo currículo e dos 

instrumentos utilizados para apresentá-lo. Não obstante, as práticas metodológicas e ações 

pedagógicas pouco se alteram em função de uma tradução discursiva que procura 

aproximar e enquadrar um novo discurso oficial no já feito e instituído. Assim, as 

inovações e mudanças anunciadas são assimiladas por regras distributivas que atenuam os 

câmbios nas perspectivas curriculares, e sustenta a tradição curricular herdada das práticas 

instituídas.  

O Estado e seus múltiplos agentes procuram regular o currículo prescrito por meio de 

diversas iniciativas e ações que estabelecem um currículo apresentado, tais como as 
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avaliações externas e a produção de material didático que sustente novas abordagens. 

Todavia, ao adentrar o espaço da escola, sofrem das mesmas traduções e transformações 

que recontextualizam essas regulações em discursos de desqualificação dos instrumentos ou 

de adaptação forçada ao instituído.  

Por fim, entende-se que o campo de conflito que é o currículo dos anos iniciais 

sustenta-se em um movimento de tensão entre mudança/inovação/alteração provenientes 

dos currículos prescritos, mas que enfrenta a contracorrente das regras distributivas e do 

discurso pedagógico recontextualizador que abrandam as transformações. Assim, o tempo e 

as formas de inovação curricular tornam-se diferenciados e incorporam-se na prática 

paulatinamente, diferenciando-se da velocidade de transformação que almejam as políticas 

públicas e o Estado. 
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