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RESUMO 

 

As escolas que começaram a despontar no Brasil é uma escola vinda com os Padres 
Jesuítas, que tinham como objetivo formar letrados eruditos, uma educação literária, 
humanista, capaz de dar brilho à inteligência, destinado à aristocracia rural para a 
formação de seus futuros representantes políticos junto ao poder público. Tal escola 
tinha um currículo elitista, pois nela raramente adentrava o filho do pobre, e quando 
entrava, era para aprender o básico. Mas elas, as escolas chegaram com seus 
“dogmas” suas tradições e legislações, um currículo a ser ensinado. Este estudo 
deseja instigar uma reflexão no papel do Currículo como formador de cidadania, 
descrevendo se o currículo escolar está contribuindo favoravelmente para a formação 
de cidadania dos educandos. Propõe uma reflexão sobre a atuação da escola e dos 
professores a participação da comunidade escolar num currículo escolar que deveria 
formar para a cidadania. Repensar a atuação do currículo escolar e que este venha 
de encontro com as expectativas e necessidades reais do educando e de se 
reconstruir um currículo escolar que una o saber científico e o saber popular na 
construção de cidadania. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao se fazer uma retrospectiva da história da educação, nos deparamos com 

um sistema educativo “importado” da Europa para um Brasil tropical, selvagem, 

subdesenvolvido. Um sistema educacional idealizado, pensado e preparado para a 

elite, para os filhos dos Senhores europeus, que só permitiu o acesso dos filhos dos 

empregados, quando se fez necessário uma mão de obra mais bem qualificada, 

melhor preparado para atender a classe dominante.  

 Hoje, já passado mais de quinhentos anos, olha-se para dentro de nossas 

escolas e verifica-se uma realidade nada satisfatória. Os jovens se encontram 

desmotivados, os professores cansados, a vida nas ruas é muito mais sedutora, os 

meios de comunicação, as redes sociais, tudo é um convite ao prazer, a internet 

coloca o mundo à disposição de todos e de tudo. E a escola? A escola está perdendo 

seu espaço, não é vista como um local de descobertas, de desafios, e é o que a escola 
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deveria ser: um lugar onde se é levado a construir através das histórias do povo, a 

nossa identidade, a nossa cidadania.  “O currículo como formador de cidadania” 

propõe uma reflexão que oportunize repensar a abrangência do currículo escolar 

enquanto um artefato que contribui na formação de valores de cidadania na vida dos 

educandos.  

O currículo escolar precisa ser entendido como um instrumento que contribui 

na formação de cidadania. Necessário se faz que professores, gestores e toda 

comunidade escolar repense e reconstrua um currículo escolar que possa atender as 

necessidades e perspectivas do educando. Um currículo escolar que traga no seu 

contexto temas geradores que incitem debates que contribua na construção de 

cidadania.   

 1. CURRÍCULO NA CONSTRUÇÃO DO SER HUMANO 

 

Às vezes nos deparamos com fatos que nos mergulham num estado 

melancólico, saudoso, quando se percebe a luta por um sonho, uma utopia que se 

torna direito de todos. É possível notar todas as intervenções, sejam elas negativas 

ou positivas na humanidade, que hoje nos propiciam ferramentas para um novo agir, 

ou melhor, um recomeçar, pois a história está aí, não estamos começando da estaca 

zero, do nada, do vazio, e sim dando continuidade aos escritos de homens e mulheres 

que forjaram suas vidas em prol de um todo.  

 A história nos remete a uma posição um tanto quanto privilegiada, pois 

possibilita poder olhar não com olhos de juízes, de críticos, mas com olhos de co-

participação, de cumplicidade, já que aquilo que se propõe a olhar é o que se tem 

como objetivo maior, um sonho a ser realizado, concretizado, que é fazer da 

educação, o caminho por onde homens e mulheres trilham, em busca de alcançar a 

realização plena.  

E justamente por se desejar a concretização da missão e função da educação, 

que a escola tem que propor um olhar novamente para O que, Como e Porque a 

escola ensina. O que é que até hoje continuamos a repassar como conhecimento 

absoluto aos educandos. Qual o propósito de seguir como cegos, os currículos 

prontos, determinados ou até mesmo o “currículo” que está amarelado? O que é o 

currículo oficial? Estamos preparados para revisar, adequar e reelaborar o currículo 

das escolas? 



Há muito é inquietante a concepção que se tem sobre currículo, como é 

interpretada a sua importância no contexto escolar. Ainda se mantém a crença em um 

currículo como grade curricular, como sequência, como disciplina, ordem e 

organização da escola. E esta postura ante a significação do currículo faz com que se 

tenha uma atitude de aceitação de que todos os problemas educacionais têm como 

culpado as políticas educacionais, o sistema governamental e o próprio educando e 

sua família.  

Saviani (2006) alega que o currículo no início, 

 

 [...] liga-se a ideia de: controle do processo pedagógico; estabelecimento de 
prioridades segundo as finalidades da educação, de acordo com o público a 
que se destina e com os interesses dos atores em disputa; ordenação, 
sequenciação e dosagem dos conteúdos de ensino. (NEREIDA SAVIANI, 
2006, p.43). 

 

Mas os problemas que permeiam a educação e seu processo são gritantes. 

Nossos educandos se encontram em desvantagens, não tem voz nem vez. As 

políticas educacionais ainda são preparadas nos gabinetes. A insatisfação e 

frustração são gerais. É urgente uma tomada de atitude, um romper com as barreiras 

que hoje são invisíveis, mas que nos impendem de ir a busca de trazer as políticas 

educacionais para dentro de nossas escolas. Arroyo nos alerta dizendo que: 

 

 [...] a inovação chegará ao sistema escolar quando as políticas educacionais 
e curriculares estiverem orientadas por novos interesses sociais e políticos; 
quando escolhermos outros conteúdos e a escola cumprir outras funções; 
quando os professores se conscientizarem desses processos seletivos e 
quando adquirirem uma consciência crítica que permita escolher e transmitir 
outros saberes.  (MOREIRA APUD MIGUEL G. ARROYO, 1999, p. 142). 

 

É inegável que, nos últimos anos, houve mudanças significativas nos moldes 

da sociedade, os interesses são outros, as perspectivas mudaram, as relações são 

estabelecidas levando em consideração os princípios e valores que são vivenciados 

de uma maneira interativa em nossa comunidade. São tantos os questionamentos que 

devemos fazer tantas indagações e reflexões precisam passar pelas mentes, pautar 

nossas conversas. Já foi dado o ponta pé inicial, tivemos um grande avanço com a 

construção da BNCC.  

Mas infelizmente muitos ainda continuam a reproduzir, automaticamente, os 

mesmos procedimentos, deixando para depois, para os que virão a responsabilidade 

de uma reflexão e ação neste processo educativo. 



Tendo em vista a insatisfação e descontentamento de muitos, faz-se 

necessário ir à busca de respostas nos teóricos que fundamentam este olhar 

audaciosamente crítico sobre o processo ensino-aprendizagem que continua pautado 

sobre uma concepção ultrapassada de currículo e sua importância na qualidade tão 

almejada da educação.  

Buscar nos índices apresentados à sociedade, conhecer os números que 

indicam e sustentam a ideia de que a escola continua falhando com sua primordial 

função de contribuir na tão ousada conquista da cidadania e na construção do ser 

humano. Temos que aprender a conviver com o diferente, com a diversidade que se 

apresenta no dia a dia. E estas mudanças estão nítidas nos comportamentos que 

emitimos. O mundo contemporâneo mudou. O ser humano está constantemente 

mudando, revendo seus conceitos, suas percepções, sua concepção do Eu, do Outro, 

do Mundo seus valores e padrões. E com isto, o homem está em constante mudança, 

sempre em busca de novos saberes, de novos valores, de novos conceitos, ele se 

constrói e reconstrói diariamente.  

No âmbito escolar o processo de ensinar e aprender tem a possibilidade de 

proporcionar a construção dos jovens como sujeitos. É na, e com a escola que 

aprendem a socializar, interagir primeiro consigo, descobrindo suas potencialidades e 

depois estendem este aprendizado ao outro, aquele que se encontra neste processo 

lado a lado. Colegas, Professores, Gestores, todos que fazem parte da comunidade 

escolar, proporcionam a construção do Eu. 

Nas palavras de Sacristan (2000): 

 

Quem, a não ser o professor, pode moldar o currículo em função das 
necessidades de determinados alunos, ressaltando os seus significados, de 
acordo com suas necessidades pessoais e sociais de um contexto cultural? 
A figura do professor como mero desenvolvedor do currículo é contrária a sua 
própria função educativa. O currículo pode exigir o domínio de determinadas 
habilidades relacionadas com a escrita, por exemplo, mas só o professor 
pode escolher os textos mais adequados para despertar com interesse pela 
leitura com um grupo de alunos. (SACRISTAN, 2000, p. 168).”  

 

Olhando todo percurso escolar por onde percorreu a humanidade, se tem hoje 

a pretensão de dizer que estão começando a entender e perceber o currículo como 

algo mais que os Componentes Curriculares e sim como todas as experiências vividas 

no cotidiano escolar e que se desdobram em torno do conhecimento, do saber 

sistematizado, perpassando as relações sociais, e que muito contribuem para a 



formação dos educandos, como seres holísticos, pessoas capazes de interagir no 

meio a que pertencem. O currículo associa-se, assim, ao todo que é o processo 

pedagógico, atividades de ensinar e aprender desenvolvidas com intenções 

educativas que tem como função auxiliar o educando na elaboração do seu viver e 

conviver. Silva (2006) reforça esta ideia ao nos afirmar que: 

 

O currículo, como um espaço de significação, está estreitamente vinculado 
ao processo de formação de identidades sociais. É aqui, entre outros locais, 
em meio a processos de representação, de inclusão e exclusão, de relações 
de poder, enfim, que, em parte, se definem se constroem as identidades 
sociais que dividem o mundo social. A tradição crítica em educação nos 
ensinou que o currículo produz formas particulares de conhecimento e de 
saber, que o currículo produz dolorosas divisões sociais, identidades 
divididas, classes sociais antagônicas. As perspectivas mais recentes 
ampliam essa visão: o currículo também produz e organiza identidades 
culturais, de gênero, identidades raciais, sexuais... Dessa perspectiva, o 
currículo não pode ser visto simplesmente como um espaço de transmissão 
de conhecimentos. O currículo está centralmente envolvido naquilo que 
somos, naquilo que nos tornamos naquilo que tornaremos. O currículo 
produz, o currículo nos produz. (SILVA, 2006, p. 27) 

 

Ao olharmos por esta perspectiva, percebemos que vamos construindo nossa 

individualidade como ser humano, respeitando o passado, vivendo o presente e 

almejando o futuro, o que nos permite neste processo de certa maneira escolher aquilo 

que contribui na construção das identidades, das subjetividades. O currículo precisa 

ser visto e entendido como espaço de reconhecimento de nossas identidades como 

pessoas.  

Um grande aliado na construção dessas identidades. O currículo escolar está 

além da grade curricular, tudo nele se encontra e converge em oportunidades de 

construção de nosso “EU”, da consciência de existir como seres humanos em 

evolução, tanto intelectual, material, como espiritual. Ele está além dos livros 

didáticos, da sequenciação que de certa maneira regulariza o processo de ensinar.  

Da grade curricular como é concebido por uma grande maioria de educadores. 

Ainda nos defrontamos com posturas que se encaixam no que nos diz Saviani (2006): 

O currículo está vinculado às ideias de controle do processo pedagógico: 
estabelecimento de prioridades segundos as finalidades da educação, de 
acordo com o público a que se destina e com os interesses dos atores em 
disputa: ordenação, sequenciação e dosagem dos conteúdos de ensino. 
(SAVIANI, 2006, p. 43) 

 

É imprescindível que venha a ser um lugar onde se constrói questões cultural 

e social que perpassam significativamente em todas as atividades escolares e que se 



torna concreta ao respeitar e legitimar o mundo a qual o educando pertence. Não se 

limitando a estrutura das matérias de ensino, como algo pronto, acabado e limitado.  

 A estrutura curricular da escola exerce influência sobre a construção da 

subjetividade, do sujeito que precisa ser capaz de dar conta da vida em algumas das 

suas dimensões: dor, alegria, sofrimento, realização, compromisso com o outro, 

participação familiar e social, responsabilidade ambiental.  

Proporciona-lhe a cidadania. Mas Isto nem sempre acontece, pois, como nos 

diz Pacheco (2003): 

 

Na medida em que nos deparamos com pessoas que não ingressam ou 
permanecem no ambiente escolar pelo período mínimo exigido por lei, 
quando passam pelo ambiente escolar sem serem tocados pelos pontos de 
interrogações e questionamentos, mesmo que isto não signifique uma 
completa e definitiva construção da identidade, estas pessoas encontram 
maiores dificuldades para enfrentarem os desafios da vida em sociedade. 
De serem cidadãs. Elas se sentem despreparadas para enfrentar as 
situações que vão surgindo, se tornam o que costumam chamar de 
analfabetos funcionais. Porque é através da escola, desta interação que 
construímos concepções de cidadania, emancipação do Eu. Pacheco nos 
diz: “Como as identidades são culturalmente construídas, o currículo é uma 
prática de identidades que, historicamente partilhadas e mediadas pelos 
sujeitos em função de situações particulares, englobam valores, 
sentimentos, atitudes, expectativas, crenças e saberes. (PACHECO, 2003, 
p. 104) 
 

Currículo é vida, não é algo estático, mas está em constante mutação, pois 

aqueles que dele fazem usufruto estão em constante mudança, constantemente em 

processo de evolução e descobertas. Ele deve ser visto como um espaço em que se 

reescreve o conhecimento escolar. Não é substituir um conhecimento por outro, 

valorizando o que é científico e desconsiderando o que é senso comum; É explorar, 

confrontar perspectivas, enfoques e intenções. Possibilitando assim a compreensão 

dos saberes científicos embasados nas experiências e constatações do saber popular.  

Possibilitar a compreensão de como e em que contexto social um dado conhecimento 

surge e se difunde. 

 Refletindo no que nos diz Sacristán quando afirma [...] quando definimos o 

currículo estamos descrevendo a concretização da própria escola e a forma particular 

de enfocá-la num momento histórico e social determinado [...] (SACRISTAN, 2000, p. 

15). Definindo assim, sua trajetória, seu rumo pedagógico. 

. 



2. CURRÍCULO E IDEOLOGIA 

 

Ao se fazer uma reflexão no processo educacional, percebe-se que o currículo 

se constitui em um instrumento que contribui na construção e formação do homem, 

mas durante muito tempo, infelizmente, legitimou a desigualdade de valores das 

pessoas. Pois continuamos a aceitar como verdades as desigualdades de sexo, raça, 

etnia, gênero.  

A escola do passado fazia uma distinção sobre “o que e o como” deveria 

ensinar para os meninos e as meninas. E hoje? Será que a escola não destaca as 

diferenças como se fossem divergências, como antagonismo? Pois como diz Apple 

(2006, p. 76), “a escola não é um espelho passivo, mas uma força ativa, que pode 

também servir para legitimar as formas econômicas e sociais e as ideologias tão 

intimamente conectadas a ela” 

A educação não existe para formar este ou aquele profissional, principalmente 

o que está no auge, mas para fazer as pessoas felizes. Ter como norteador, um 

currículo que “abrace” a todos, que propicie a integração. Pereira traz sua colaboração 

ao afirmar que:  

 

O currículo é um espaço vivo de construção de conhecimento resultante do 
pensamento, das experiências dos sujeitos e das suas interações de natureza 
histórica, social e biológica. O currículo, portanto, é o resultado da 
incorporação das interações da vida dos sujeitos que se manifestam dentro e 
fora do espaço escolar. (PEREIRA, 2004, p. 53). 

 

Observando nossa sociedade, verificamos que ainda estamos constantemente 

agindo a partir de um modelo de cidadão que nos persegue desde a formação da 

sociedade: masculino, branco, heterossexual, classe média e judaico-cristã. Que são 

tidos como padrão de normalidade e aceitabilidade, o que continua levando a escola 

a tomarem-nos como modelos a serem seguidos, ensinados e perseguidos como o 

ideal de ser humanos, nossos livros didáticos estão tentando se desvencilhar destes 

estereótipos, mas é uma tarefa árdua, longa.  

A escola mesmo nos dia de hoje, mantém seu papel de Aparelho Ideológico do 

Estado, pois como diz Apple, “a escola não é um espelho passivo, mas uma força 

ativa, que pode também servir para legitimar as formas econômicas e sociais e as 

ideologias tão intimamente conectadas a ela” (APPLE, 2006, p. 76). 



E isso acontece com tanta sutileza a ponto de tornar-se uma prática quase 

invisível, sendo assimilado como “normal” pela cultura.  É só observar o fato de que 

certas componentes curriculares eram e ainda são “naturalmente” identificadas com o 

masculino, ao passo que outros eram e continuam sendo como eminentemente 

femininas, um exemplo pode ser encontrado em profissões como a enfermagem, 

docência que historicamente tem seus quadros constituídos por quase totalidade 

mulheres, ou a profissão de motorista, aviador para uma grande maioria de homens. 

Os discursos que as legitimam por um lado, ou por outro, nomeiam como diferentes 

todos quantos não compartilhem dessas identidades.  

Louro (2002) nos diz que:  

 

Meninos e meninas, da cidade ou do campo, das vilas operárias ou da elite 
viveram e vivem diversamente os processos de escolarização não apenas 
porque estão, muitas vezes, em instituições escolares absolutamente 
diversas – e os edifícios que as abrigam, seus moveis e tecnologias revelam 
essas diferenças muito claramente -, mas também porque, mesmo no interior 
de uma mesma instituição, são percebidos e se percebem de modos 
diferentes. Suas diferenças – de gênero, etnia, classe, idade – acabam por 
servir de justificativas para tratamentos não equivalentes, acabam por permitir 
hierarquizações e classificações valorativas. (LOURO, 2002, p. 123) 
 

 
Ao olhar as ações da escola durante todos estes anos de existência, percebe-

se que esteve inserida no processo educacional a negação do “outro”, do diferente, a 

marginalização e discriminação do “diferente”, a escola desempenhou um “importante” 

papel, ao impor um currículo mono cultural que de certa maneira legitimava a exclusão 

e impedia o reconhecimento das pessoas tidas como diferentes, como sujeitos de 

saberes.  

Apple comenta (2006) que: 

 

[...] uma das maneiras pelas quais as escolas são usadas para propósitos 
hegemônicos está no ensino de valores culturais e econômicos e de 
propensões supostamente “compartilhadas por todos” e que, ao mesmo 
tempo, “garantem” que apenas um número determinado de alunos seja 
selecionado para níveis mais altos de educação por causa da sua 
“capacidade” em contribuir para a maximização da produção de 
conhecimento tecnológico de que a economia necessita (APPLE, 2006, p. 

101). 
 
Apesar de alguns avanços indiscutíveis, a discriminação, a desigualdade dos 

direitos de mulheres, de negros, de homossexuais, de pessoas com deficiência física, 

indígenas, os que possuem uma crença diferente, continua, de uma maneira 



disfarçada sob uma “camada fina de camaradagem e tolerância”. As leis 

internacionais dos direitos humanos expressam, em seus manuais, a garantia a todas 

as pessoas de direitos iguais, independentemente de sexo, raça, classe, etc., mas 

constatam-se que as desigualdades continuam tão presentes em nosso meio, os 

direitos são vistos e assimilados por ângulos diferentes, variando de acordo com a 

raça, a cor, o gênero, a sexualidade. Ainda se mantém nas práticas pedagógicas a 

crença de que nem todos que estão nas salas de aula conseguem aprender todos os 

conteúdos selecionados. 

 E para conseguir aprender, tem que ser no tempo que já está determinado. 

Não se leva em consideração o tempo de cada um. Seu momento de aprender. As 

condições que são necessárias para que o educando construa sua aprendizagem. O 

seu saber.  

A sua própria significância como pessoa. Em muitas situações, acreditamos 

que os jovens que vem das favelas, dos bairros pobres, da zona rural, os da classe 

baixa, constantemente são pré-destinados ao fracasso escolar, pois está incutido nos 

professores na escola no geral, que eles não possuem condições necessárias para 

assimilar os conhecimentos que a escola repassa e o que é pior, acreditamos que eles 

não possuem a capacidade e habilidade necessária de continuar aprendendo no 

decorrer da vida, e de usar este aprendizado para o desenvolvimento da sociedade. 

Acreditamos que o homossexual é símbolo de promiscuidade.  

Que o negro, é uma raça inferior. Que o índio é selvagem. Ao mantermos esta 

postura, infelizmente eles estão fadados à miséria, ao abandono, a segregação social. 

Estão relegados à marginalização. 

Aprendemos no dia a dia, comportamentos, atitudes, concepção de valores e 

relacionamentos adequados, incorporamos papéis que vão reforçando em nós a 

identidade de meninas e de meninos. Esses ensinamentos que vão sendo aprendidos 

e incorporados passam a determinar a formação da pessoa como homem e mulher. 

Forma-se a identidade de gênero. Forma o ser Humano integral, aquele que vai 

interagir no e com o meio em que está inserido e nele deixar sua marca. 

Escola e ideologia. É bem provável que muitos pensem ser um tanto 

melodramático e arcaico falar que ainda existe esta ligação. Que é coisa do passado, 

nos primórdios do tempo até a era da ditadura. Hoje os tempos são outros. A 

sociedade mudou, a escola mudou, o aluno mudou, ele precisa e quer ser ouvido.  

Citando Moreira e Silva (2002) argumenta que: 



 

Entender a voz do estudante é lidar com a necessidade humana de dar vida 
ao reino dos símbolos, linguagens e gestos. A voz do estudante é um desejo, 
nascido da biografia pessoal e da história sedimentada; é a necessidade de 
construir-se e afirmar-se em uma linguagem capaz de reconstruir a vida 
privada e conferir-lhe um significado, assim como de legitimar e confirmar a 
própria existência no mundo. Logo, calar a voz de um aluno é destituí-lo de 
poder. (MOREIRA; SILVA, 2002, p. 137). 

 

Para os autores, essa necessidade de ouvir a voz do estudante é fundamental 

para compreender seus símbolos que estão subjetivos ao seu comportamento. 

3. CURRÍCULO E CIDADANIA 

 

Quando passamos a conhecer algo, nos tornamos sabedores de muitos dos 

seus aspectos, e podemos assim de uma forma bem despretensiosa passar a ver o 

currículo, como a escola em ação, é a vida da escola.  

É o interagir de tudo e de todos que estão envolvidos no processo de 

aprendizagem cognitiva e subjetiva, que como diz Sacristán, (2000, p. 49) “o conteúdo 

do currículo é uma construção social. Através da aprendizagem do currículo, os alunos 

se convertem em ativos participantes da elaboração de seu próprio saber [...]”. A 

construção da pessoa se faz nas relações.  

A construção dos educandos tem uma participação primordial do espaço 

escolar, e do que nele acontece, proporcionando assim um ir e vir, um ensinar e 

aprender. O currículo visto como um espaço de construção amplia as possibilidades 

de surgirem novas identidades, novas pessoas, onde o outro e suas peculiaridades 

podem fazer parte deste processo.  

Como afirmam Menegolla e Sant’Anna (1991): 

 
[...] aproveitando todas as experiências, as atividades, toda ação do 
educando, da escola e da sociedade, exercidas sobre o educando, com o fim 
de alcançar os objetivos educacionais. Tudo que promover e ativar o 
processo educativo deve constituir o currículo escolar. (MENEGOLLA E 
SANT’ANNA, 1991, p. 52). 

 

Apesar de todo desejo de mudanças, de transformações, no decorrer da 

história do currículo, onde grandes pensadores questionaram, criticaram, instigaram 

novas possibilidades, o currículo tem como um dos pontos centrais a disciplinaridade, 

ele é fundamentalmente centrado em disciplinas tradicionais. 

Moreira e Silva (2002) nos instiga à reflexão quando nos diz que: 



 

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de 
algum modo aparece nos textos e nas salas de aulas de uma nação. Ele é 
sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da 
visão de um grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. O que nos 
reporta a questão de relação de poder que está incutida nos nossos 
currículos, pois expressa os interesses dos grupos e classes dominantes. 
(MOREIRA; SILVA, 2002, p.59) 
 

Mas temos consciência da importância da escola e sua função na vida de todos 

que adentram seus muros, o que nos confirma Freire (1997, p. 58) ao dizer que “só 

existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, 

que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros”. Aprende-se sobre 

o outro, sobre nós mesmos através da interação com e no mundo. A identidade como 

ser humano, como cidadão, só se concretiza quando se aprende e ensina, quando se 

compartilham as experiências e elas dão estrutura para continuarem neste processo 

de ensino-aprendizagem. Paulo Freire sabiamente nos mostra que “não é no silêncio 

que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão” (FREIRE, 

1987, p. 78).  

É no burburinho do mundo que vamos construindo nosso “EU”. A busca da 

cidadania está entrelaçada dentro dos prédios escolares e seus agentes. A identidade 

da pessoa como ser humano, é construída quando se tem consciência dos direitos, 

deveres e atitudes. No momento que assumem que são seres em construção, em 

transição. 

A escola tem um papel primordial nesta formação de cidadania, nesta 

construção do ser humano. Pois ela deve propiciar os espaços que são necessários 

para este refazer-se homem.  

Na escola se convive com as diversidades, com as diferenças que os tornam 

iguais e que os conduz à construção deles como pessoas que evoluem em comunhão 

com os demais. E isso lhes permite ser um cidadão, constrói o saber. Saber que deve 

oportunizar a construção de histórias de homens e mulheres capazes de decidir, de 

opinar e de intervir positivamente na construção de uma sociedade pautada na 

distribuição de igualdades e possibilidades para todos, pautada na dignidade, pautada 

na convicção de que os direitos e deveres são discutidos, assimilados e concretizados 

na vivência de cada um. 

Um currículo que contribua para a emancipação de sujeitos históricos capazes 

de construir seu próprio projeto de vida. Ao compreender o currículo sobre este 



prisma, é possível defender a ideia de uma escola que seja agente social, que faça 

do seu currículo um instrumento norteador, priorizando a realidade dos sujeitos que 

nela se encontram.  

O currículo deixa de ter uma característica que aprisiona e reduz os 

conhecimentos da cultura humana em modelos inflexíveis que deveriam ser 

transmitidos de geração em geração.  

O currículo possui um papel de suma importância por ser um instrumento 

mediador entre a escola e a comunidade. Ao realizar essa mediação, o currículo 

possibilita a construção da ação pedagógica através da articulação entre os 

conhecimentos construídos na prática social e transmitidos, organizados e 

transformados na prática escolar. 

Hoje, uma grande maioria dos educandos, tem acesso as mais variadas formas 

de conhecimento, os meios de comunicação, a internet, as novas tecnologias, a 

escola não é mais o “único lugar em que se aprende”, o saber estar à disposição da 

sociedade.  

Continua a ser um lugar onde se apropria do saber sistematizado, legalizado. 

Mas não podem esquecer que não são os donos do saber, que o educando vem para 

dentro dos muros de nossas escolas, já portador de inúmeros saberes, de 

experiências riquíssimas. O que não permite à escola ficar obsoleta perdida no espaço 

e no tempo. A sociedade hoje está um turbilhão de inovações, constantemente 

mudando seus conceitos, quebrando os paradigmas. Por isso é cada vez mais 

realidade o que nos diz Sacristán: 

 

A escola, numa sociedade de mudança rápida e frente a uma cultura sem 
abrangência, tem que se centrar cada vez mais nas aprendizagens 
essenciais e básicas, com métodos atrativos para favorecer as bases de uma 
educação permanente, mas sem renunciar a ser um instrumento cultural. 
(SACRISTAN, 2000, p.75). 

 

 

Faz-se necessário uma harmonia, “um acordo” entre a herança cultural da 

humanidade e as necessidades e interesses inovadores do educando deste milênio. 

Apropriar-se do passado, para de certa maneira ser a base, o fundamento do 

presente, instigando a construção de um futuro que se consolida nos valores que 

fazem do homem um ser único, íntegro. Um ser holístico.  



É necessário levar em conta o que vem da família, é preciso fazer sentido e 

não esquecer que o educando não é apenas uma peça no sistema possui diferenças 

e sentimentos. É um ser ativo que através de suas práticas interfere na sociedade 

positiva ou negativamente.  

Alguém que interage com o meio da qual faz parte, dando e recebendo, 

ensinando e aprendendo. Existindo assim a oportunidade de que suas ações facilitem 

um feedback entre os indivíduos.  

Assim diz Pereira (2006): 

 

Os educadores e educadoras, em caráter emergente, devem tentar buscar 
alternativas para o desenvolvimento de práticas curriculares mais abertas, ou 
seja, possibilitar a criação de espaços para que alunos e alunas se tornem 
agentes ativos no processo de ensinar-aprender, que as práticas curriculares 
estejam em consonância com a realidade e necessidades dos diferentes 
contextos, e que a construção dos saberes seja resultante de 
entrelaçamentos das diversas redes de conhecimento presente no âmbito da 
escola pública. (PEREIRA, 2006, p.21). 

 

Para isso necessita-se de um currículo em que a “seleção de conteúdos” seja 

realizada levando em consideração todas as possibilidades de aprendizagens dos 

educandos, seus interesses, a sua forma particular de aprender de se apropriar das 

informações. Que tenha significação. Que respeite os fatores psicológicos e 

pedagógicos. Que tenha conexão da aprendizagem formal com as experiências 

prévias do educando, sua realidade, sua comunidade, suas aspirações e sonhos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Falar em BNCC, em Interdisciplinaridade em Cidadania as vezes os parece 

desnecessário, redundante. Já falamos demais, sabemos demais. Mas existe um 

ditado popular que diz: “Muda-se o vestido, mas a noiva é a mesma.” As ideias que 

serviam como instrumento de alienação mudaram assim como também as pessoas 

mudaram em tantas coisas, em tantos conceitos. A sociedade evoluiu, o homem 

evoluiu. Existem outras prioridades, desejos foram suplantados por outros. Crenças 

foram substituídas por outras. A tecnologia oportunizou a inovação de muitas práticas. 

Ideias podem ser usadas como armas. Lembrem-se de que já foi dito que os 

professores são os únicos que permanecem tanto tempo com as crianças e jovens – 

nossos educandos – se tem nas mãos a possibilidade de dar um basta ou de quebrar 



os paradigmas que durante tanto tempo ditam os “dogmas educacionais”. Usar a 

“arma da educação” para libertar ou para alienar? Este é o questionamento que 

devemos nos permitir fazer. Mas não podemos demorar muito para se posicionar, se 

manifestar. O tempo corre, os educando estão aí, precisando de quem os ouça e 

interceda por eles. De quem possa ser na vida deles sinal de esperança e mudanças.  

Almejar um processo de Saber que contribua na construção de histórias de 

homens e mulheres capazes de decidir, de opinar e de intervir positivamente na 

construção de uma sociedade pautada na distribuição de igualdades e possibilidades 

para todos, pautada na dignidade, na convicção de que os direitos e deveres são 

discutidos, assimilados e concretizados na vivência de cada um. 

Descortinar a visão que se tem sobre currículo escolar, seus avanços e 

retrocessos, qual o papel que ele desempenha dentro das escolas, como ele, é 

compreendido dentro do contexto educativo. Ele é um Deus ou um demônio? Um herói 

ou um vilão? Ou como todos nós um misto de divino e humano, de complexidade e 

simplicidade?  

Precisamos perceber e ter um currículo que venha de encontro com as 

necessidades dos educandos e da sociedade na qual ele vive.  A sociedade exige 

pessoas com habilidades que lhe permitam viver, conviver, agir e interagir com a 

metamorfose onde se encontram. E com isso o novo século que estamos 

presenciando exigirá da educação uma nova postura. Cidadãos holísticos. 

Como trabalhar cidadania se é um tema que está “solto”? Todos sabem de sua 

importância, mas ninguém cobra a sua inserção sistemática nos conteúdos a serem 

trabalhados com os educandos. Sabe-se que a cidadania é o que querem e desejam 

para todos os que se encontram no mundo escolar, pois ela seria um parâmetro que 

possibilitaria o equilíbrio num mundo em transição, principalmente de valores e 

princípios. 

O Ministério da Educação, as Secretarias de Educação sugerem os temas. A 

sociedade necessita. Mas continuamos a ensinar os mesmos conteúdos que nossos 

ancestrais estudaram. Continuam exigindo que os educandos decorem fórmulas e 

regras que só lhes servirão para “passar no vestibular”. E fecham-se nossos olhos 

para os desmandos da sociedade. Para a desigualdade social, para a criminalidade, 

para a violência contra a mulher, contra o negro, a criança e muitos outros. 

Fala-se em cidadania, em formar cidadãos capazes de tomar decisões, de 

decidir sobre sua vida de maneira consciente e competente. O pontapé inicial foi dado 



pelos Documentos elaborados para todo Brasil e que nortearão a educação desse 

novo milênio.  

Cabe a, educadores, trazer para a realidade de cada educando, fazer destes 

documentos, um degrau para a reelaboração e adequação de um Currículo que tenha 

a identidade da escola e do aluno que ali está, com suas particularidades, que 

comunidade passe a perceber que a sua cultura, o seu “povo” faz parte da cultura 

escolar e devem ser por ela aproveitada na construção de uma educação que 

possibilite o surgir de novas pessoas, holísticas, cidadãs, realizadas.  
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