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IV COLÓQUIO ABRINDO TRILHAS PARA OS SABERES.



OBJETIVOS:

→Realizar um estudo exploratório  a  respeito do currículo oculto como 
possibilidade para  apropriação reflexiva do saber sistematizado.

→Desvendar a rede de relações que o currículo oculto estabelece com o 
cotidiano escolar, com a cultura do educando e, até mesmo, com o 
conteúdo programático designado pelo MEC.

→Analisar as experiências do cotidiano escolar e trazer aos nossos olhos 
e consciência a riqueza das experiências que não fazem parte do currículo 
formal, mas que demonstram aprendizagem, mudança de  
comportamento, crescimento da personalidade e que estão ocultas.

→Refletir sobre a validação do currículo oculto, como campo cultural e 
político capaz de contribuir para a emancipação cultural.



METODOLOGIA:
1º PASSO: Para concretude do referido estudo foi realizado um levantamento 
bibliográfico referente ao tema de pesquisa para um melhor aprofundamento teórico.

2º  PASSO:  Realizou-se uma pesquisa de campo utilizando como método o estudo de 
caso, como possibilidade de delimitar e destacar casos e situações singulares, própria 
da unidade de ensino pesquisada. A pesquisa foi realizada numa escola da rede 
estadual do Ceará, tendo como público alvo os demais segmentos  (professores e 
alunos), no dia-a-dia escolar.
•A técnica de pesquisa utilizada foi a observação In loco  do cotidiano escolar. Essas 
observações foram realizadas pela pesquisadora e compartilhadas com um grupo de 
reflexão, fixo, criado aleatoriamente e de forma espontânea, constituído de  professores 
 da unidade de ensino.
•O grupo de reflexão teve como objetivo analisar e sistematizar as observações 
percebidas no cotidiano escolar. Foram utilizados como recursos: um diário de campo 
para registrar as observações; máquina fotográfica ; vídeo de eventos especiais e 
atividades educativas e ainda um fichário de síntese das análises do grupo de reflexão.



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
• Segundo Silva (1999), o modelo de currículo tradicional 

tem como pressupostos a previsibilidade, a 
predeterminação e o planejamento a priori. “ O currículo 
resultante, técnico e relacional, é denominado de currículo-
produto.”(SILVA, 1999, p.09). 

• “A perspectiva do currículo como ciência critica é 
essencialmente a de um currículo - formação , voltado para 
consciência critica, para a emancipação e humanização do 
homem.”( SILVA, 1999, p.11).

• “O currículo não é veiculo de algo a ser transmitido e 
passivamente absorvido, mas terreno em que ativamente se 
criará e produzirá cultura”(MOREIRA & SILVA, 1994, 
p.28).



• De acordo com o relatório da UNESCO (1999: 89/90), a educação não 
é somente o acumulo de uma determinada quantidade de 
conhecimentos, mas desenvolve no plano cognitivo e prático o 
individuo, enquanto pessoa e membro da sociedade.

• Embora conste na Lei de Diretrizes e Bases da Educação(LDB-
9394/96) que a educação é uma construção permanente do ser 
humano, dos seus saberes e aptidões, da sua capacidade crítica, 
criativa de descrever e agir. Observamos que, contraditoriamente, o 
currículo programático, designado pelo sistema de ensino é super 
valorizado, sendo encaminhado para os educandos visando, 
posteriormente, serem avaliados e medidos.

• O que o currículo faz? Quem escolhe os conteúdos do currículo? 
Como são selecionados os conteúdos programáticos de um currículo? 

Qual a relação entre currículo, cotidiano e cultura? A cultura do 
educando faz parte do currículo?



CONCLUSÃO:
• O currículo oculto consiste em  fundamentalmente atitudes, 

comportamentos, valores e orientações que moldam e ajustam crianças 
e jovens às estruturas e às pautas de funcionamento da sociedade 
capitalista. Porém, sendo o currículo oculto um artefato social, é 
matéria prima de contestação e emancipação social, superando os 
elementos de submissão da ordem vigente. 

•    A dinâmica educacional envolve inúmeros atos cotidianos da escola 
e das salas de aula, expressões sutis da cultura especifica daquele 
espaço social. Estes aspectos da experiência educacional não 
explicitados no currículo oficial fazem parte do currículo oculto, que 
tem como tarefas: a apropriação, a contestação e a emancipação 
cultural.



CONCLUSÃO:

•  As experiências alternativas criadas no cotidiano escolar fazem parte 
do currículo em ação. Então, a compreensão do currículo não é de um 
produto, mas de um processo através do qual os praticantes do 
currículo resignificam sua experiências a partir das relações de saberes 
e fazeres dos que participam.   

•  Buscar significar o currículo oculto é trazer para a formação do 
educando uma perspectiva emancipatória, reflexiva, crítica do 
contexto social na qual está inserido. É desvelar o escondido.
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